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 ٠١( ؛ةمكحملا لامعألا) .. مسا جم ْ
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 (اج) 5-1450؟4-.م-٠. :كمدر

 ١؟ماو-. 998: دمدر

 تارمتؤم - ةيمالسإلا ةراضحلا - 9 تارمتوم-سلدنألا ١-
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 ةمظنملا ةهجلا يأر ةرورضلاب لئمت الو اهباحصأ يأر نع ربعت ةودنلا تارضاحم









 تايوتحملا

 عوضوملا

 ةيحاتتقالا ةسلجلا

 0 ]1 1]1]1] ]1 ينطولا سرحلا سيئر بئان

 دميح وبأ ميهاربإ نب نمحرلا دبع ذاتسألا يلاعم ةملك
 700 ةبتكملا ىلع فرشملاو ينطولا سرحلا ليكو

 7000000 ةفيرش نب دمحم روتكدلا :نيكراشملا ةملك

 «ةودنلل يملعلا لجسلا»

 دقت

 يرجيوتلا نسحملا دبع نب زيزعلا دبع ذاتسألا يلاعم ملقب

 0 ةبتكملا رادإ سلجمل ىلعألا سيئرلا بئانو دعاسملا ينطولا سرحلا سيئر بئان

 لخدم

 رورو ومو ووو ووو ووو و موو ووو و مور توتة و ترو ووو ور ووو ووو ووو مموج وتوج ووو موو هد ووو و وو ومما لجسلا ريرحت ةنجل

 ةيبرعلا ةغللاب ثاحبألا : لوأ
 يمالسإلا يبرعلا يخيراتلا يعولا يف اهرثأو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم

 و ريغصلا يلع نب نيدلا رون .د

 ةدحولا ةلأسمو ىسلدنألا ثارتلا

 اا 0 يلكارولا ميركلا دبع نسح .ءد

 (م91/7-1/ 08 /ها"1-18١57) ةفالخلاو ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 2121111310 عورزملا ناميلس نب هللا دبع ءافو .د

 ةمامحلا قوط هباتك يف يسلدنألا مزح نبال ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتفرثأ

 2000002 يجناخلا فوؤرلا دبع نمحرلا دبع .د

 (م١١ /ه0نرقلا يف)فئاوطلا تاليود رصع يف اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 ل ا ل ىفطصم وبأ ديسلا لامك .د

 ةحفصلا
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 ةحفصلا عرضوملا

 ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج
 1 ا ةريمثب رمع .د ْ ا

 سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا ا
 ااا 0 009 شيشتوب يرداقلا ميهاربإ .د

 جئاتنلاو طبارضلاو تانوكملا يف ثحب : ةيسلدنألا تاتويبلا
 57 ملا روقش راتخملا نب مالسلا دبع .د

 رمحألا ينب رصع يف ةطانرغ يف مهرثأو نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ : مصاع ونب

 00 ا يخوطلا دمحم دمحأ .د 0

 مييقتو ليلحت : سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع 10
 ا جن يغرتلا طبارملا هللا دبع .د :
 « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا» هباتك يف بيطخلا نب نيدلا ناسل رداصم 1
 7 و نيسح ميهاربإ ىفطصم د ا

 ةيسلدنألا ةبرجتلا عئاقو فشك يف ةيهقفلا ىواتفلا ةيمهأ 1
 ضنا 0 بيعش يفسريلا دمحأ ذاتسألا

 رابتعإلاو رابتخإلا نيب سلدنألا
 1 سارهلا مالسلا دبع .د

 سلدنألا ىلع اهتاساكعناو (م/٠5 /ه17١؟) ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 2 ناديزلا يلع هللا دبع . د قيلعتو ةمجرت

 سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالي ةيرظن
 عقم“ شل طل سم يزور ليعامسإ روفغلا دبع قيلعتو ةمجرت



 عوضوملا ةحفصلا

 ةيبنجألا تاغللاب ثاحبألا : ايناث
 1ع نعواتعم 06 ("ةماطلةننمم (5دنلط) ةمل طونعسك 0[ ةعوط هال عصتعصأ اص ذل قضلقل-

 5 01 ل لااا 1 1 1 1 1 1 121212121 121212121 ية يا 1

 1[ عمم مند مدعد ءد قلد فصلولد 06 12 1عانعأام 8ءعدعطم# لهما 0460

 دنا عدم ©هدولط عي 8سسمأمر طمس واتع (6]2028عق (ن28للأ040 لل 19

 1513010 0و1 عالم "0

 را 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 ة 41

 مورمع عال معاتمالق هد اطع ءرل 01 آو ق1 2

 0 لاا 1 1 1 1 1 1 12 2ذ1 2 1 ة ة 65

 8ع1016 هل فذكاعت ذل- مم م

 - 1طمسقك ا“ 10010 53

 "1ع 18[1ععمر عزت 0[ ملح فصل ولام الط 8125 ]ةكهضاعأو وان 1عول اطعم

 حكدمسعا طنزممسم لعا [نمز 81؟عسسعل 1ستت 1401610 ممم 101

 840لعرتم ةطل (هماعسم ممن 5مدمتما ةصل ةنوط ةممر20ةعطعق 0م اطغ 1آواةمتتع واط
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 يكلملا ومسلا بحاص ةملك

 ينل هلأ نسرحلا سيئر بنان - ريرعلا دبع نيرا نمفألا
 ةودنلا حاتنفا يف

 دمحم انيبن . . نيلسرملاو ءايبنألا لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو . . نيملاعلا بر هللا دمحلا
 . . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 . . نيركفملاو نيثحابلاو ءابدألا نم ةودنلا يف نوكراشملا ةوخألا

 . . ماركلا روضحلا اهيأ

 هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلا

 سيئر بئان « دهعلا يلو دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاص مساب

 مكب بحرأ نأ ينرسي « ةبتكملا ةرادإ سلجمل ىلعألا سيئرلاو ينطولا سرحلا سيئر «ءارزولا سلجم
 ةمهملا ةودنلا هذه ةماقإ يف ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم عم مكبواجت مكل ركشأو « بيحرت لمجأ

 . . ةخماشلا انتراضح نم اًعصان ًالصفو . . قرشملا يمالسإلا انخيرات نم امهمو اًيلاغ اءزج سمت يتلا

 ثدحتت بتكلا نئازخو رافسألاو راثآلا تلازال يتلا ةراضحلا كلت ٠ هضرأ يف هللا ةنج سلدنألا هنإ

 ةراضحل تناكو .. اهتازجنمو اهتاعماجو اهملعو اهنوئفو اهبادأ نعو « اهنع ملاعلا تاغل لكب
 . . ةرصاعملا ةيناسنإلا ةراضحلا ةقالطنإل ىلوطلا ديلا سلدنألا

 كولم نإ ىتح . . ةفرعملاو ملعلا بالطل ىوأم تحبصأو ءابدألاو ءاملعلا تبجنأ يتلا ةراضحلا

 . اهسرادمو سلدنألا تاعماج يف مهبالطو مهئانبأ لاخدإل نيملسملا ءارمأب نوعفشتي اوناك ابوروأ

 نم برعلاو نوملسملا هجتنأ ام تلقنو .. ابوروأ ىلإ ملعلا عاعشإ تلمح يتلا ةراضحلا اهنإ

 مهتضهن هب اوأدبو برغلا ىلإ .. نانويلا نم مهقبس ام ىلإ هوفاضأو هولقن امو نونفلا ىتش يف مولع
 . هعمسن امو نآلا هارنام ىلإ تلصو يتلا ةرصاعملا



 ىدم ىلع روطتلاو ةراضحلا باتك نم ةقرشم هحفصو 2 ةيناسنإلا خيرات نيبج يف ةرد سلدنألا

 . ةوخإلا اهيأ

 ام اهتراضح طعت ملو . . اهخيراتو اهثارت قح يفو اهسفن قح يف,ترصق ةمأ نم كانه تناك اذإو
 تاسسؤملا كلذكو ائم ةبخنلا صخألا ىلعو . . ديدشلا فسأللو نحن يهف . . مامتها نم اهب قيلب

 ثحبلاو عامتجالا نم ريثكلاو ريثكلا قحتست سلدنألا ةراضحك ةراضح نإف الإو « ةيملعلاو ةيفاقثلا

 عمجأ ملاعلا فرعي يكل كلذو ؛ تافلؤملا مأ تاودنلا مأ تارمتؤملا قيرط نع ءاوس . . ةساردلاو

 رداصم نم ردصم مهأ ىلع ارعلطيلو . . ةيملاعلا ةراضحلا ةطراخ نم برعلاو نيملسملا ةراضح عقوم

 مهفالسأ اهلمح ةيراضح ةميق ةيأ ةملسملاو ةيبرعلا لايجألا كردت يكلو .. ةرصاعملا هتضهن

 لظت ال يكلو . . عمجأ ملاعلل ركفو ةعيرشو ةديقع ةدلاخلا مالسإلا ةلاسر اولمح امنيح مهدادجأو

 مولع نم ملاعلا اذه يف مويلا ىرجي ام تازاجنإ مامأ ةيمازهنالاو راهبنالا ةلاح يف ةرداس لايجألا هذه

 هب زتعنو هب رختفن نأ قحتسي ام ةلاعّفلا ةمهاسملاو « ةقماسلا تازاجنإلا نم مهل نأ نوسني و تافاشتكاو
 . زازتعالا لك

 . ةوخإلا اهيأ

 كلملا ةبتكم اهمظنت يتلا ةودنلا هذه يف يملعلا عمجتلا اذهو .. كش الو ةودنلا هذه نإ

 يذلا مجحلابو . ةرصاعملا ةراضحلا يف ةمألا هذه رود زاربإ يف مهاست فوس ةردابل ةماعلا زيزعلادبع

 نمو اهتيوه ديكأت لجأ نم يراضحلا اهعارص يف ةمألا مدخي فوس يملع يجهنم بولسأب « هب قيلي
 . سانلل تجرخأ ةمأ ريش نوكت نأ العو لج هللا دارأ امك نوكتلو « ةيماسلا اهتلاسر قيقحت لجأ

 ءاطع نم مالسإلا ةمأ هكلمت امم اًءزج كلمت ال يتلاو رصعلا اذه يف ممألا نأ ىرن انك اذإو

 عنصتو ةتيملا اهتاغل يبحت نأ لواحتو . . ءيشال نم اًنارت اهل دجوتو خيراتلا شبنت يهاه . . يراضح

 قامعأ يف ةبراضلا اهتراضح ةيرشبلل مدّقت نأب ىرحأو ردجأ ةمألا هذه نإف . . نكت مل ةيخيرات (راودأ

 يذ لك فرعي يتلا ةقماسلا ةيناسنإلا ةراضحلا كلت . . هللا ظفحب ةظوفحملا ةضبانلا ةيحلا « خيراتلا

 هتطعأ ام لكب ةدلاخلا مالسإلا ةعيرش تحت هروصع ىهزأو لضفأ اهلالظ يف شاع ملاعلا نأ ةريصب

 . ةبحملاو مالسلاو لدعلا نم.



 . . ةرخإلا اهيأ

 تاساردلل زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم اهلثمو «٠ ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نإ

 يذلا زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا ومس نم هيجوتبو قيقشلا برغملا يف ةيناسنإلا مولعلاو ةيمالسإلا
 نم ديدعلا ميقت نأ اهماهمو اهرود نمضو اهسفن ىلع امهنم لك تذخأ نيتسسؤملا نيتاه ىنبتو أشنأ
 الإ «سلدنألا» لوح ةودنلا هذه تسيلو « تاءاقللاو تارمتؤملا ةماقإو « ةيساردلا تاقلحلاو تاودنلا

 نأ نم صانم ال حبصأ هنأ ىرن هاجتا اذهو « اهب موقت يتلا ةيركفلاو ةيملعلا تاطاشنلا هذه نم ةدحاو
 .انمولعو انتراضحو انثارت زاربإل يمالسإلا ملاعلا يف ةيملعلا تاسسؤملا هب موقت

 . ةوخالا اهيأ

 كلملا ةبتكم باحر يفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكدلب يف مكب بحرأل ىرخأ ةرم دوعأ

 ةمدخ يف ةبغرو ةيباجيإو سامح نم مكنم هانسمل ام ىلع ريدقتلاو ركشلا رركأ امك . . ةماعلا زيزعلادبع

 .يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا

 عيمجلو ةبتكملا ةرادإلو ةبتكملا يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمجل يريدقتو يركش نع ربعأ امك

 .عيمجلا هلذب يذلا ريبكلا دوهجملا ىلع ةودنلا هذهل نيلماعلا

 . ةودنلا هذه يف دادسلاو قيفوتلا مكل لجو زع هللا نم ىنمتأو

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو





 دميح وبأ ميهاربإ نب نمحرلا دبع ذاتسألا يلاعم ةملك
 ينطولا سرحلا لبكو

 ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم ىلع فرشملاو
 ةودنلا حاتتفا يف

 ينطولا سرحلا سيئر بئان زيزعلادبع نب ردب ريمألا يكلملاومسلا بحاص

 . . ةودنلا يف نركراشملا ةوخخألا اهيأ

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 : . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةينفلاو ةيرادإلا ةئيهلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو «٠ ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم مساب

 ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل نانتمالاو ريدقتلاو ركشلاب مدقتأ ةودنلا يف نيكراشملا عيمج مسابو

 لمش يذلا ينطولا سرحلا سيئرو ءارزولا سلجم سيئر بئانو « دهعلا يلو زيزعلا دبع نب هللادبع

 سيئر بئان زيزعلا دبع نب ردب ريمألا يكلملا ومسلا بحاص بانأو ةيملعلا ةودنلا هذه ةميركلا هتياعرب

 ةداق ىلع بيرغلاب سيل اًكلسم مئاد مامتهاو ةياعر نم هارنامو . . اهفيرشتو اهحاتتفال ينطولا سرحلا

 . مامتهالاو ةياعرلا لك ةفاقثللو ملعلل نولوي نيذلا دالبلا هذه

 نيخرؤملاو نيثحابلا انفويض ركشأ اهترادإو ةبتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ مسابو يمساب يننأ امك

 عوضوم يف ثوحب نم هومدق امبو « ةبتكملا ةوعد مهتيبلت ىلعو ةودنلا هذه يف مهتكراشم ىلع ءابدألاو

 و . ةودنلا

 . . ةوخألا اهيأ

 تاساردلل زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم كلذكو . . ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نإ

 ال ءاطع نم نيريخ نيلمع الإ اتسيل قيقشلا برغملاب ءاضيبلا رادلا يف ةيناسنإلا مولعلاو ةيمالسإلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا هفقاومب فرع يذلا ناسنإلا اذه . . زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا ومس نم بضني

 ّط



 . ةدعصألا لك ىلع عفنلاو ريخلا لكب امئاد ةودحملا ةميركلا ءارضخلا هيدايأب فرعو . . ةيناسنإلاو

 . عادبإلاو ركفلاو ملعلا ةمدخ لاجم يف اصوصخو

 نيثحابلل اهباوبأ حتفت تابتكم درجم نيتسسؤملا نيتاه نوكت نأب ميركلا هومس فتكي ملو
 يملعو يفاقث جمانرب امهنم لكل . نيتيفاقث نيتسسؤم ىلإ اتلوحت هومس نم تاهيجوتبو لب «ءارقلاو
 لئاسرلا يدعمو نيسرادلا ةمدخ ىلإ ةفاضإ تارمتؤملاو تارضاحملاو تاودنلا لمشي « يونس
 تاطرطخملا نا هفكلا نمدفكيلا لادم نس. ةرعاتعي امني فمي نينلؤنلا رياذعلا ةعنفلا
 ةةردانلا فا زقلاو

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 امو برغملاو ضايرلا يف نيتسسؤملا نيتاه حاتتفا ىلع ترم تاونس ةبرجت دعبو اننأ ركذ نم دبال
 دعب ىلع لدت . . ءابدألاو نيفقثملا طاسوأ يف ةلاعف ةيفاقث ةمهاسمو ريبك يملع رثأ نم امهنم لك هتثدحأ

 هذه لثم يئبت ىلإ هاجتالاب عامتجالا ةرورضب همامتهاو هسامحو هللا هظفح هللا دبع ريمألا ومس رظن
 يملعلا خانملا عيجشت يف كش الو مهاسي هاجتا وهو . . ركفلاو ةفاقثلا لاجم يف ةيريخلا تاسسؤملا

 ملعلا نوطعي اوناك نيذلا ءافلخلاو ماكحلاو ةداقلا نم حلاصلا فلسلاب انركذيو « لايجألل يفاقثلاو
 . . مهمادقأ هؤطت ناكم لك يف ملعلا رودو تابتكملا ءاشنإ ىلإ نوقباستي اوناكو لب « مامتها لك هرودو

 . ثحبلاو عادبإلاو فيلأتلا يف مهتلاسر نع مهلغشي ام لك ليلدتب ءاملعلاو نيفلؤملا يديأب نولجخأيو
 رهن يف مهملا اهرود اهلو . . اهثارتو اهتفاقثو اهتامس اهل .. ةيماس ةلاسر تاذ ةمأ اننأ كلذ

 انتفاقثو انركف رولبن نأو . . رصاعملا ملاعلا ىلإ ةراضحلا هذه مّدقن نأ دبالو . . ةيناسنإلا ةراضحلا

 ربانملا لك هيجوتب الإ ىّنأتي نل كلذو . ةرصاعملا ةيناسنإلا ةفاقثلا ةطراخ يف اهب قئاللا اهناكم ذخأتل
 نأ لواحت ام اذهو « عالطالاو ةساردلاو ثحبلا ةعزن ةيمنت ىلع ةدعصألا لك عيجشتو ءركفلاو ملعلل

 ةيفاقث ةيجيتارتساو ةلماش ةيسايس نم اهل مسّر ام قفو « ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم هب موقت

 . ةوخإلا اهيأ

 نوجش وذل . . ريبكلا مالسإلا ةراضح رفس نم قرشملا لصفلا كلذ « سلدنألا نع ثيدحلا نإ

 انيلع لاثنتل سلدنألا ةملك ركذن نأ يفكيو « روطتلاو يقرلا يناعم لكبو . . ةايحلاو ضرألا ةرامع

 ٍي



 . . هتعيرشو مالسإلا لالظ يف ترعرت ةقماس ةراضح روص

 هيرظان مامأ تخمش امنيح . . هشير وبأ رمع موحرملا ريبكلا برعلا رعاش ركذتن لاجملا اذه يفو
 ؟ ىه نيأ نم : اهلأس امنيح ًارخف سلدنألا ةراضح نع ناوفنع لكب هل ترّبعو ةيسلدنألا ةداغلا كلت

 الابجو ًالوهس ايندلا ةنج سلدنأ نم انأ 1000

 الالج هيحانج يرطي مهركذ ىلع رهدلا حملأ . يدودجو
 اللمرو الحاير تاءورملب (ترصحخز مك مهؤارحص تكروب

 الاضتن برغلا بعلم اوطختو تنسو ًءاس قرشلا اولمح
 الاوزلا اولازام دعب ىدحتو |ممهراثآ ىلع دجملا امنف
 الاجر يموق نم مركأ دجت نأ بسناف يموق ديصلا ءالؤه

 ةراضح ةصق وهف .. تايعادتو ربعو نوجش وذ سلدنألا نع ثيدحلا نإ ةوخإلا اهيأ معن

 بادآلاو مولعلا لاجم يف ناسنإلا ءاطع لكو « تازاجنإلا لكب ةئيلم ٠ نورق ةيئامث نم رثكأ ترمتسا
 . نونفلاو

 ةراضح ةصق . . ءابدألاو ءاملعلاو ةفسالفلاو ءاملعلا تبجنأورونلاب تقرشأ ةراضح ةصق اهنإ

 ينبيل ناسنالا قلطنا اهب يتلا ملعلا رون عومشو . . اهشيعن يتلا رصعلا ةراضح عيباني ةيئاسنإلا تدهأ

 يف اصوصخو . . مالسإلا ةراضحل نيِدّم هنأ كردي ملاعلا نأ كش الو .. نيرشعلا نرقلا ةراضح

 . ةرصاعملا هتراضحل ىلوألا تاصاهرإلاب سلدنألا

 يقربو . . نيدلا اذه ةمظعب قطني فرحو ةملك لك لب « هيف ةحفص لكب . . ريبك رفس سلدنألا

 . ةراضحو ملعو عاعشإ زكارم ىلإو . ءاّنَغ تانج ىلإ ضرألا هذه لاحأ يذلا ملسملا ناسنإلا
 . . ناكمو نامز لك يف نيملسملا لايجألو مالسإلا ةمأل ارخف حبصيل

 . ةودنلا هذه يف نوكراشملا ةوخإلا اهيأ

 . . همولعو سلدنألا ةراضحل اهركفو اهملقو اهدهج ترخس اهنأب تفرع يتلا ةبخنلا متنأو مكنإ

 ممألا رئاس ىلع هلوصف ةوالتو . . لايجألا هذه ىلع سلدنألا ةراضح باتك ةءارقب نوريدجل مكنإف

 يه اه : رصعلا ةراضحل لرقنل . . ملاعلا يف ةيراضحلا زكارملا لك ىلع ةعئارلا هروص ميدقتو ..

 ْك



 تامدقملا مكتدهأ يتلا نيملسملاو برعلا لوقع يه اهو . . ةرصاعملا مكتراضح روذج نم ضعب

 ايجولونكتلاو رمقلل دوعصلا ةراضح تازاجنإ نم هعمسنو نآلا هارن امل ةيساسألا تازكترملاو ىلوألا

 . يرشبلا لقعلا جاتن تادرفم رخآ ىلإ . . رزيللاو ءاضفلا وزغو ةسدنهلاو بطلاو ةرذلاو

 . . ومسلا بحاص

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 مكل ىنمتأو . . ةمهملا ةيملعلا ةودنلا هذه يف روضحلاو ةكراشملا ىلع اعيمج مكركشأف دوعأ

 . . دادسلاو قيفوتلا اهيف نيلماعلاو اهترادإ مسابو ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم ةرادإ سلجم مساب

 3 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو



 ةودنلا يف نيكراشملا ةملك
 هفيرش نب دمحم روتكدلا

 «سلدنألا» لوح ىربكلا ةودنلا هذه يف نيكراشملا ةذتاسألا ةداسلا نع ةباين ملكتأ نأ يندعسي

 يكلملا ومسلا بحاصل ةيماسلا ةياعرلا تحت ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم اهمظنت يتلا

 ىمسأ نيكراشملا ةداسلا مساب هومس ىلإ عفرأ نأ ينفرشيو « دهعلا يلو « زيزعلا دبع نب هللادبع ريمألا
 ةغلابلا هتيانعو ةيملعلا تاسسؤملل ةقئافلا هتياعر ىلع نانتمالاو ركشلاو رابكإلاو لالجإلا تارابع

 . هتمدَحو ملعلا ةلَمَحب

 ةيمالسإلا تاساردللزيزعلادبع كلملا ةسسؤمو ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم امو
 هرثآم نم ناتميظع ناترثأمو ةريبكلا همراكم نم ناتليلج ناتمركم الإ ءاضيبلا رادلاب ةيناسنإلا مولعلاو

 يحانج نيب يفاقثلا لصاوتلل اًديكأت الإ برغملاب ىرخألاو قرشملاب امهادحإ ءاشنإ نإو ؛ةريثكلا
 ناكم لك يف برعلا نيثحابلل نوعو  طيحملا ىلإ جيلخلا نم ةيبرعلا ةفاقثلاةدحو ىلع ليلدتو «ةبورعلا

 . هربو هريخ لماشو هركف بقاثو هرظن عساو نم وهف

 حلاص نم امهيدجسم يفو امهيف عفري امب هعفنيو ؛ءازجلا ريخ هيزجي نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسن
 لوح شضايرلاب ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم اهمظنت يتلا ةلفاحلا ةودنلا هذه نإ ؛ ءاعدلا

 ةقيقشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاماهسإ نم اماهسإ لثمت «تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا»

 يمالسإلا برغلا ثارت ءايحإ يف هللا هظفح  زيزعلادبع نب دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مدا ةدايقب
 . هئامنإو

 .امومع ةبراغملاو اصوصخ نييسلدنألا ثارت يف تاقيقحتو تاسارد نم ةيملعلا اهتاسسؤمو

 يف ءاضيبلارادلاب زيزعلادبع كلملا ةسسؤم هب موقت يذلا رودلا يف اًضيأ تاماهسإلا هذه ىلجتتو

 نآلا ةسسؤملا هب موقتام ةلمج نمو امومع يمالسإلا برغلاو سلدنألاب قلعتي ام لك قيثوتو فيشكت
 برغملا نم نوثحاب هدادعإ يف كرتشي « نييسلدنألا نيفلؤملاو ةيسلدنألا فيلآتلا نع فاو عجرم دادعإ

 0 الا

 ءاوس يمالسإلا ثارتلا ةمدخ يف ةكلمملا اهب ضهنت يتلا ةريبكلا تاماهسإلا نم نذإ ةودنلا هذهف

 .روفوم بيصنب اهيف ةكراشملا قحب ءافوو « ثارتلا اذه ةدحوب اهنم اًيعو اًيبرغم مأ اًيقرشم ناك



 اهيف كرابو هللا اهامح -رايدلا هذه يف ةبيرق تاونس ذنم ميركت اميأ يسلدنألا ثارتلا مّرْك دقلو
 :ناونع اهل ريتخا يتلا ةودنلا هذه نإ . هللا همحري لصيف كلملا ةزئاج ةيملاعلا ةزئاجلا ندل نم كلذو

 رورم وهو الأ صاخ ينمز قايس يف مولعم وه امك يتأت ١ تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا»

 . سلدنألا نم نيملسملا جورخخ ىلع نورق ةسمخ

 يف عقو دق زيكرتلا ناك اذإو ةبسانملا هذهب هبرغو هقرش هثيدحو هميدق : هلك ملاعلا لفتحا دقو

 يبرعلا ملعلا هيلإ لصو امل ةطحم الإ نكي مل فاشتكالا كلذ نإف ؛ اكيرمأ فاشتكا ىلع تاهجلا ضعب

 ام نأ عوضوملاب ةينعملا تاهجلا تدجو اذهلو؛ ةيملعلا تاساردلا نم ددع يف تبن امك سلدنألا يف

 لجسي اممو «ةيسلدنألا ةيفاقثلاو ةيسلدنألا ةراضحلا وه امنإ هراهظإب لفتحيو « هزاربإب ىفتحي نأ يغبني
 يف ىربك نيمأت ةكرش عم قافتاب اوماق دقف ٠ نابسإلا نويعماجلا نوثحابلا هلمع ام ءانثلا ةجهلب انه

 هذه نم ىربك ةعومجم نآلا دجوتو . ههوجو فلتخم نم سلدنألا خيراتل ةلماش ةيملع ةيطغتب اينابسإ
 .داضلا ةغل ىلإ اهتمجرتب ةيانعلا عقت ول اذبحو « ةديجو ةميلس ةيجهنمب تبتك يتلا ةينابسإلا تافلؤملا

 تاعوضوم لوح ةفلتخم تاودن اينابسإ يف ترج تافلؤملا نم ةلسلسلا هذه ىلإ ةفاضإلابو
 دقف . . سلدنألل يماحلاو اينابسإل بنجلا راجلا وه يذلا ٠ برغملا يف امأ « ةنسلا هذه يف ةيسلدنأ
 تناكو « ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأو سافو طابرلاو ةيدمحملاو ناوطت ةيلك يف تاودن تس هيف تدقع
 . ءاضيبلا رادلاب زيزعلا دبع كلملا ةسسؤمو ةطانرغ ةنيدم يف اهعئاقو

 ةعماج تناكو ءارضخلا سنوت يف سلدنألا لوح ةيملع تاودن ميظنت اضيأ 97 ةنس يف مت امك
 ىرخأ تاودن ةمثو « روكذملا خيراتلا لبق .اهيف ملت يذلا ةيسلدنألا ةراضحلا رمتؤمب ةقاّبس ةرهاقلا
 وكسينويلاك ةيمالسإو ةيبرعو ةيلود تامظنم اهب تماق تاودنو ىرخأ ةيمالسإو ةيبرع نادلب يف ترج
 ضايرلا ةودن ثوحب نم ددعلا اذه لثم دهشت مل ةروكذملا تاودنلا نم ةدحاو ةيأ نكل ءوكسيسيإلاو
 . ًاثحب 8١ تغلب يتلا

 نيمئاقلا قح يفو ءاهقح يف دشنأ نأ يل بيطيو ٠ ةيسلدنألا ضايرلا ةودنل ىحرم مث ىحرمف

 .اهيلع

 : اضيأ يبنتملا لوق اهيلع قدصيلو باسحلا ةكلذف نوكتل ةرخاب تءاج اهلعلو

 ارخؤم تيتأ ذإ كلذف ىتأو . . . امدقم باسحلا قسناانل اوقسن



 .ةفايضلا ميركو لابقتسالا ةوافح ىلع نيكراشملا ةذتاسألا مساب ىرخأ ةرم ةئنهتلاو ركشلا ددجأ

 رفس يف ةرطّسم لظتس يتلا ةودنلا هذهل ماتلا قيفوتلاو لماكلا حاجنلاب تاينمتلا بيطأ عم
 .سلدنألا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو





 سلدنألا ةودنل صملعلا لجسلا





 ملقب
 يرجيوتلا نسحملا دبع نب زيزعلا دبع ذاتسألا يلاعم

 دعاسملا ينطولا سرحلا سيئر بئان
 ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم ةرادإ سلجمل ىلعألا سيئرلا بئانو

 هلآ ىلعو دمحم انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالّصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو

 . . كعبو

 اهتمظن يتلا ( تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا) ةودنل لماشلا يملعلا لجسلا وه اذهف

 ٠٠١ قفاوملا ه515١ ىلوألا ىدامج 16-١9 نم ةرتفلا يف ضايرلاب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم

 5 م1991 ربمفون "٠ ربوتكأ

 موهفمل ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم ررصت نع ميركلا ءىراقلل فشكأ نأ ةيادبلا يف دوأو

 اهتسرهفو بتكلا عمج ىلع هيف ةبتكملا لمع رصتقي ال روطتم ثيدح يرصع موهفم وهو « ةبتكملا

 تاودنلا دقع ىلإ كلذ زواجتي لب 2 بذعلا اهنيعم نم لهنلاو اهيلع عالطالل ءارقلل ةصرفلا ةحاتإو

 تاساردلا دادعإ ىلإو ةيملعلا تاءاقللاو تارضاحملا ميظنت ىلإو شاقنلا تاقلحو تارمتؤملاو

 يف ةكراشملا ىلإو « اهعيزوتو ةعفانلا ةديفملا بتكلا رشن ىلإو « ةبتكملا فادهأ مدخت يتلا ةيناديملا

 . ةفاك ةيفاقثلاو ةيملعلا تاطاشنلا

 نع ةيملاع ةيملع ةودن دقع ىلإ ةوعدلا ةركف تقلطنا ةبتكملا لمعل لماشلا موهفملا اذه نمو

 . سلدنألا

 « ةريثك فادهأ قيقحت ىلإ كلذ ءارو نم فدهت تناك ةودنلا هذه دقعل ةبتكملا تططخ امدنعو

 عادبإلا نطاوم نع فشكلاو « اهنم ربعلاو سوردلا صالختساو « ةيسلدنألا ةبرجتلا ميوقت اهنم

 ق



 ةراضحلا ءانب يف ةيسلدنألا ةراضحلا تاماهسإ نايبو ٠ سلدنألا يف نيملسملا ةراضح يف قوفتلاو
 (ًركرم اهلهأ تاعادبإو اهعقومب سلدنألا تناك دقف ؛ ةماع ةفصب ةيناسنإلا ةراضحلاو ةصاخب ةيمالسإلا
 . يملاعلا ىوتسملا ىلع اهريثأتو اهرثأتو اهجزامتب تاراضحلا ءاقتلا زكارم مهأ نم

 رايدلا ءاكب ىلع ترصتقا دق ؛ سلدنألا طوقس نع نوملسملا اهبتك يتلا تاساردلا نم ريثك نإ
 ركفتلاو لمأتلا ىلإ كلذ تزواجت دق ةدئارلا اهثوحبب ةودنلا هذه نكل دوقفملا سودرفلا ىلع رسحتلاو
 مامأ فوقولاو « اهتايباجيإو اهتايطعم نع فشكلاو « ةيسلدنألا ةبرجتلل قيقدلا يملعلا ليلحتلاو
 كلذ نم ةدافتسالاو ةظعلاو ةربعلا ذخنأل « عاقبلا كلت نم مالسإلا راسحناو رايهنالاو فعضلا بابسأ
 . يمالسإلا ملاعلا اهشيعي يتلا ةرصاعملا تالكشملا ةجلاعم يف

 ربعلا صالختسال لب ةيلستلاو رخافتلل ال اهبراجتو اهخيرات أرقت يتلا يه ةيعاولا ةمألا نإ
 عنص امك اوعنصي يك اهئانبأ سوفن يف يراضحلا يدحتلا حور ثببلو « براجتلا نم ةدافتسالاو
 دهشتو مهمادقأ خسرت مئاعدو تانبل ركفلا تاءاطعو ةراضحلا حورص ىلإ اوفيضيو ؛ دجامألا دادجألا
 داورو ةراضحلا عانص نم مه اذإف اًئسح ًالثمو ٌةودق مهنم اوذختا لب دادجألا ىلع ةلاع اوسيل مهنأب مهل
 . يقرلاو مدقتلا

 ضايرلا تشاعو « ىربكلا ةيملعلا ةودنلا هذه دقعب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم تفرش دقو
 نيفقثملاو ءاملعلا نم ريبكلا دشحلا اذه عمتجا نيح ةيملعلا تاءاطعلاب ًالفاح اعوبسأ برعلا ةمصاع
 يراضحلا اهئاطعو ديجملا اهخيراتو سلدنألا لوح نورواحتيو نوشقانتي « ملاعلا ءاحنأ عيمج“ نم
 ةيسلدنألا ةبرجتلا ةساردل يملع عمجت ربكأ  نيكراشملا ةذتاسألا رابك ةداهشب  عمجتلا اذه ناكف
 (ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم) يف ًالََّمَم ةيلاغلا اندالبل لّجسي يملع قبس هللا دمحب  اذهو اهميوقتو
 لمعلا ىلع مهل اًيوق اًرفاح نوكت نأ بجي اهيلع نيمئاقلاو ةبتكملا قنع تقوط يتلا ةداهشلا هذهو
 . ةريسملا ةلصاوم ىلعو داجلا يملعلا

 ةرطع تايركذ نولمحي مهو نوكراشملا ضفناو « ًاريبك اًيملع احاجن تققح دقو ةودنلا تهتناو
 . اهباحر يف ةودنلا تدقع يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نعو اهل نيمّظنملا نعو ةودنلا نع

 ةعباتملا ثيح نم ليوط قيرط مهمامأ لازيال لب دعب مهلمع هتني ملف ةبتكملا نع نولوؤسملا امأ
 يملعلا لجسلا دادعإل ةيملع ةنجل نيوكت ىلإ ةبتكملا ترداب دقف ؛ تايصوتلا ذيفنت ىلع لمعلاو
 اذه كلذ ةرمث ناكو هجو ريخ ىلع اهنم بولطملاب  ةروكشم  ةنجللا تماقف رشنلل (زهاج نوكيل ةودنلل
 تاليجستلا نم كلذ يف تدافتساو ةيانعب ةنجللا هتعجار نأ دعب ءىراقلا يأ كيدي نيب يذلا لجسلا



 لي

 ةنجللا تماق امك . ثوحبلا باحصأ ماركلا ةذتاسألا اهّدعأ يتلا تاليدعتلا نمو ةودنلا عئاقول ةيتوصلا

 . ةيئاهنلا اهتروص يف رشنلل اهدادعإو اهبيترتو تاعوضوملا بيوبتب

 «زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ىلإ ليزجلا ركشلاب هجوتأ « ماتخلا يفو

 اهب همامتهاو ةودنلا هذهل هتياعر ىلع ينطولا سرحلا سيئرو ءارزولا سلجم سيئر بئانو دهعلا يلو

 هحاتتفا ىلع ينطولا سرحلا سيئر بئان زيزعلا دبع نب ردب ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ىلإو
 ناجللاو ةودنلل ةيملعلا ةنجللاو ةبتكملل ةيملعلا ةنجللاو ةبتكملا ةرادإ سلجم ىلإو ةودنلا تاطاشنل

 نم اهيف اوكراش نيذلا ةذتاسألا عيمج ىلإو ةودنلا حاجن يف اومهسأ نيذلا ماركلا ةوخألا عيمجو ةلماعلا

 يف صالخإلاو دوهجلا رفاضت الول حاجنلا اذه ققحت نأ ةودنلل ناك امف ؛ اهجراخو ةكلمملا لخخاد

 . لمعلا

تملا هطاشنو ةكرابملا هدرهج ىلع ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم
 بطق ناك دقف 0 بوؤدلا هربصو زيم

 . اهتاطاشنو ةودنلا لامعأ لكل يرقفلا دومعلاو ةرئادلا زكرمو ىحرلا

 . دمحم انين ىلع هللا ىلصو . . . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو





 لخدس

 هلآ ىلعو دمحم ائيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالّصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ... ملسو هبحصو

 ىلع فقنل « ةتوافتملا بقحلا ربع انسفنأل اهلالخ نم رظنن يتلا ةأرملا لثمي يمالسإلا انخيرات نإ

 هلم ديفتسنل هيلع فرعتنو كلذ سسحتن « انتميزهو انراصتنا « انطوبهو اندوعص « انتوقو انفعض لحارم
 نم تدافتساف « اهمامتها هتلوأو كلذ تكردأ ىرخألا ممألاف ؛ انلبقتسم مسرو « انعقاو صيخشت يف

 . يضاملا تارثع ةيفالتم « اهلبقتسمو اهرضاح يف كلذ فيظوت تلواحو ءاهيضامب تربتعاو هسورد

 ضايرلا يف تميقأ يتلا (تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا) ةودن تناك كلذ نم اًقالطنا
 : سلدنألا نم تذختا يتلاو م1141 7١/ 1٠١-1١/7/ قفاوملا ه١ 515/5 ١6 -١9/ نم ةرتفلا يف

 بفح ىنغأ نم ةيسلدنألا ةبقحلا دعت ثيح « جهنلا اذه دّكؤتل اهتاعوضرمل اًروحم «ةراضحو اًخيرات»
 راكفألا يف اعراصت «٠ يسايسلا ديعصلا ىلع ارزجو ادم « اًندمتو ةراضح يمالسإلا خيراتلا

 . ةيناسنإلا ةراضحلا يف اريثأتو ارثأت ٠ يعامتجالا بناجلا يف تادقتعملاو

 ىتح اهتعجشو اهتعر مث « ةركفك اهدلوم ذنم ةودنلا هذه ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم تنبت دقل

 ريمألا يكلملا ومسلا بحاص اهسسؤم نم عيجشتب اهيلع اًبيرغ كلذ سيلو ؛ ترمثأو اهلكأ تتآ
 ماتلا اهيعو ىلع لدت « تارمتؤمو تاودن اهدعبو اهلبق تنبت دقف هللا هظفح  زيزعلا دبع نب هللادبع

 ةضهن نم ةكلمملا هشيعت امل ىدص ةودنلا هذه تناكف ؛ ممألا ةضهن يف لاعفلا هرثأو ملعلا ةيمهأب

 . ةيركف تاعلطتو ةيملع

 ةيسلدنألا تاساردلاب نيمتهملا نم ريثك ناهذأ يف ةرضاح «سلدنألا» نع ةودن دقع ةركف تناك
 تنبت امدنع ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم تقفو دقو . ماع لكشب هتراضحو مالسإلا خيراتو ةصاخ

 ىركذ نع ديعبب سيل تقو يف يرجي ةودنلا دقع نأو ةصاخ ةيملاع ةيملع ةودنل روحمك عوضوملا اذه

 ثيح ؛ نورق ةسمخ لبق يسايسلا مهدوجو ةوذج ءافطناو سلدنألا نم نيملسملا جورخخ يهو ةميلأ

 . ةيبروألا ةراقلا برغ يبودج يف مهدوجو رايهناو مهجورخبب رسخ اذام ملاعلا ركذتي

 ْث



 تاساردلا ناديمب صاصتخالا يوذ نم ةمات ةيانعب ةودنلا هذهل «ةيريضحتلا ةئجللا » ةبتكملا تقتنا
 « ةودنلا هذهل ةضيرعلا طوطخلا عضو مهيلإ تلكوأو ةيدوعسلا تاعماجلا نم نيثحابو ةيسلدنألا
 : طاقن ثالث ىلع ةزكترم اهرواحم تلكشتف

 . يملاعلاو يمالسإلاو يلحملا ىوتسملا ىلع اهريثأتو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيصاخ 3

 . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهيحاون يف ةيسلدنألا ةبرجتلا مييقت -"
 نم لبقتسملا يف هيلإ هجوتلا نكمي ام سملتو ةيسلدنآلا ةبرجتلا ىلع تزكر يتلا تاساردلا لوانت 3

 تاسارد ٠

 نيمتهملا صاصتخالا يوذو تائيهلاو زكارملا ةلسارمب كلذ دعب اهماهم ةيريضحتلا ةنجللا ترشاب

 تابلط لبقتست تأدب مث « ةودنلا هذه يف ةكراشملل طورشلاو طباوضلا عضو دعب ؛ عوضوملا اذهب
 مث « ةودنلا رواحمل هتقفاومو ؛ ثحبلا عوضوم ةدج ساسأ ىلع اهنم بسانملا رايتخاو ةكراشملا
 . سلدنألا يف ةيمالسإلا ةراضحلا عيضاوم نم ةددعتم بناوجل هليثمت

 ثرحبلا دراوتت تأدب ىتح مهتعباتمو مهثوحب ىلع رايتخإلا عقو نم ةبتاكم تمت كلذ ءوض ىلعو
 اًبسانم هتأر اذإف « ةنجللا لبق نم يثدبملا صحفلا يف لثمتي مييقتلل اًيملع اجهنم ةنجللا تعبتاف ؛ اعابت
 « هلايح ةنجللا تايئرمو عوضوملا بسح نينثا وأ دحاو مّمَحُم ىلإ ليحأ ؛ةبولطملا طورشلل ايفوتسم
 هباحصأ ىلإ لسرأف ليدعتلا هيف طرتشا ام اهنمو « اًيئاهن ضوفرملاو اًيئاهن ًالوبق اهنم لوبقملا كانهف
 . هب اوماق ىتح مهتعباتم تمتو كلذ لمعل

 نيتغللاب اًدحب (75) « ةيبرعلا ةغللاب اًدحب (40) ةيريضحتلا ةنجللا اهتقلت يتلا ثوحبلا ددع غلب
 . يراضحلا سلدنألا ءاطعو خيراتل اجذومن لّثمت اهنم )86١( لوبق متو ةينابسإلاو ةيزيلجنالا

 تاساردلا نيدايم يف نيصتخملا نم ريفغ عمج اهلالخ ىقتلإ ةيملع ةرهاظت ةودنلا دقع ناك
 زيزعلا دبع كلملا ةبتكم ترعش ةودنلا ءاهتنا دعبو ٠ ثوحبلا تيقلأو تاشقانملا ترادف ؛ ةيسلدنألا
 ءاضعأ مظعم تمض ضرغلا اذهل ةنجل تلّدكش دقف كلذلو « عوبطم لجسب اهتايلاعف ميدقت ةرورضب
 . ةيريضحتلا ةنجللا

 اًيلك فلتخت رشنلا ريياعمف « ةريسيلاب تسيل اهنأ كشالو اهماهم ةرشابم يف ةنجللا هذه تأدب دقل
 ثاحبألا مييقت يف ةديدج طورشو طبارض عضو ةنجللا هذه تأترا اذل ؛ طقف ءاقلإلا لاح يف اهنع
 رئاعش وأ داقتعالا لاجم يف  ناكمإلا ردق  بئاوشلا نم اًيلاخ رشنلل هدادعإل اهنم بسانملا رايتخاو
 ادهج كلذ بلطت دقو « ةيبولسألاو ةيئالمإلاو « ةيوغللا ءاطخألا يفالت ةلواحم كلذكو « مالسإلا

ُ 



 تلخداف لقألا ىلع ةنجللا ءاضعأ نم نيوضع لبق نم هقيقدتو ثحب لك ةءارق يف لّثمت « ريسيلاب سيل
 ةيخيراتلا ءاطخألا ضعب حيحصتو ةيبناج نيوانع عضوو تارقفلا بيترتل ةداعإ نم ةبسانملا تاليدعتلا

 « ةرورضلا اهتعدتسا ةيئانثتسا تالاح يف الإ ثاحبألا لوصأ يف لخدتلا مدع عم اهوحنو ةيملعلا وأ

 اهّيقر مدعو « رشنلا ضرغل اهئافيتسا مدع ةنجللا تأر اهنم ريسي ددع ادعام اهلوبق مت كلذ ءوض ىلعو

 . بولطملا يملعلا ىوتسملا ىلإ

 اميف رشنلا تاحلطصم دحوت نأ تلواح لب بسحف ميكحتلاو صحفلا ىلع ةنجللا لمع رصتقي مل

  اهيف رمألا بلطت عجارملاو رداصملل مئاوق عضوو « اهوحنو ةيعجرملا تالاحإلاو شماوهلاب قلعتي

 اهل تلمع امك . ثحبلا شماوه يف رفوتت مل اذإ اهتانايبو اهتاحفص نم دكأتلل اهيلإ عوجرلا  اًنايحأ
 ؛ ًالماك ثحبلا ةءارق يف دهجلا ثحابلا ىلع رفوتل ةيزيلجنالاو ةيبرعلا نيتغللاب ةمزاللا تاصلختسملا

 جرختل ةيعبطملا اهئاطخأ حيحصت دعب « لوأب ًالوأ اهجارخإو ةعابطلل ثوحبلا دادعإ ةئجللا تعبات مث

 . ةبولطملا ةروصلاب

 :ةسمخ رواحم ىلإ اهتاعوضوم بسح ثاحبألا ميسقت تررق دق ةنجللا تناكو

 . هتفسلفو خيراتلا : اهلوأ

 يف تالحرلاو ةيفارغجلا « نيقرشتسملا تاباتك يف سلدنألا « نويكسيروملا : اهينا

 . سلدنألا

 . نوئفلاو ةرامعلاو ةراضحلا : اهثلا

 . بدألاو ةغللا : اهعبار

 . ةيعرشلا مولعلا : اهسماخ

 لاني نأ نيجار « نيمتهملاو نيثحابلا ىلإ هفزت نأ « لجسلا اذه ريرحت ةنجل يف ةلثمم ةبتكملا رسيو

 . ةنطابو ةرهاظ معن نم انيلع هب معنأ ام ىلع لجو زع ىلوملا ركشنو مهباجعإو مهاضر

 ةودنلا هذه حاجن نوكي نأ لمأت لمعلا اذه مدقت يهو سلدنألا ةودنل يملعلا لجسلا ريرحت ةنجلو

 هذه لثم دقع ىلع ةكلمملا يف تاعماجلاو ثاحبألا زكارم نم اهريغو زيزعلا دبع كلملا ةبتكمل اًرفاح

 انتضهن يعارل ةميكحلا ةسايسلل اًقيقحت يمالسإلا انخيرات نم ةمهم اياضقو ىتش عيضاوم يف ةودنلا
 .اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام يف ةيمالسإلا انتمأ اياضق يف هللا هظفح  ةكرابملا

 يلو زيزعلادبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ركشلا ليزج عفرت نأ ةنجللا رسيو

 كلملا ةبتكمل ةميركلا هتياعر ىلع ينطولا سرحلا سيئرو ءارزولا سلجم سيئر بئان «دهعلا



 . رشنلاو ثحبلا يلاجم ةصاخخو ةفلتخملا تالاجملا يف اهتطشنأ عيمجل يخسلا همعدو « زيزعلادبع

 ىلع ينطولا سرحلا سيئر بئان زيزعلا دبع نب ردب ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل لوصوم ركشلاو
 يرجيوتلا نسحملا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا يلاعمل اذكو « ةودنلا تايلاعف هحاتتفاو هومس روضح

 نب نمحرلا دبع ذاتسألا ةصاخو ينطولا سرحلا يلوئسم عيمجو دعاسملا ينطولا سرحلا سيئر بئان

 . ةبتكملا ىلع فرشملاو ينطولا سرحلا ليكو دميحوبأ ميهاربإ

 كلملا ةبتكم ماع ريدم دوهج ركشتو ركذت نأ سلدنألا ةودنل يملعلا لجسلا ريرحت ةنجل دوتو

 نوؤشلل ينطولا سرحلا ليكو نآلا وها)رمعم نب نمحرلا دبع نب لصيف ذاتسألا ةماعلا زيزعلادبع
 « ةنجللا لمع ضرتعت يتلا بعاصملا نم ريثكلا ليلذت ءارو ناك يذلا . (نّيعملا ةيميلعتلاو ةيفاقثلا
 لجس ريرحتو دادعإ يف لمعلا لالخو ةودنلا داقعنا لالخ مهدوهج ىلع اهيف نيلماعلا عيمج كلذكو
 . ثاحبألا

 .«.مالسلاو .... نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 سلدنألا ةودنل يملعلا لجسلا ريرحت



 : لوألا مسقلا

 هتفسلقو خيراتلا





 اهرثأو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم

 يم السلا يبرعلا يخيراتلا يعولا يف
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 ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم
 يم السلا يبرعلا يخيراتلا يعولا يف اهرثأو

 «** بغصلا نيدلا رون :روتكدلا

 ْ حبلا صلختس

 ًاباجيإو ًابلس يمالسإلا يبرعلا يخيراتلا يعولا يف قيمعلا رثألا ةيسلدنألا ةبرجتلا هذهل نأ كش ال

 يف ةيفرعملا اهتموظنم ليزنتو ةيسلدنألا ةبرجتلا صئاصخخ عبتت ةساردلا هذه لالخ نم تلواح دقو

 ةراضحلا لجس يف سلدنألا دالبب ةيمالسإلا ةيبرعلا براجتلاو تاربخلا لك دصرو يقيقحلا اهراطإ

 يف تصرح امك . ةثيدحلا هتضهن ءانبو ةدافتسالا نم برغلا تنّدكمو اهئارثإ يف تمهاس يتلا ةيناسنإلا
 رانسلا يف اهردناتو ةيرخلا هذه عقو ءارقتسا ىلع  ةراضحلا هذهل يملاعلا دعبلا بناج ىلإ هسفن نآلا

 . ةديدج ةراضح ءانبو اهتناكم ةداعتسا لواحت يهو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألل يخيراتلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-0-0-١ مس حلل م حاس ما ع عع ع عع

 ةبرجتلا هذه تايلجت يف ةءارق

 : لخدم

 قمعو اهعادبإ ةمظعو اهئارثل ارظن يمالسإلا خيراتلا يف ةمهم ةحاسم ةيسلدنألا ةبرجتلا لتحت

 يذلا ءيشلا ؛ عاضوألا يف تاضقانت نم هتفرع امب زيمتت ةبرجت يهو . ةيناسنإلا ةراضحلا يف اهريثأت

 تالاجم فلتخم يف تاراصتنالا عدبأ ققحتو « يناسنإلا ركفلا هب داج اميف ةعورلا ةمق قناعت اهلعج

 ةميزهلا تاظحل أوسأ شيعت نأ اهل رْدُق « ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه ؛ ةيرشبلا ةفرعملا
 « نورق ةينامث ةليط ةيسلدنألا ةيراضحلا ةموظنملا ابذاجت نالعافلا نابطقلا ناذه . ةييخلاو ةساكتنالاو

 لاقي ام لكو . رايهنالا ةرارمو خومشلا ةذل اوقاذ امك «راسكنالا ٍلذو دجملا ةوخن نوملسملا اهيف مساقت

 ةبرجتلا هذه نأ كش الو « ًاليثم خيراتلا اهل فرعي مل « اهعون نم ةديرف تناك اهنأ « ةبرجتلا هذه نع
 تكرت دقل « يمالسإلا خيراتلا لجس يف ةريزغ ةدامو ءاّمهم اًيئمز ازيح تلّكش « اهحارتأو اهحارفأب

 تفضأو اهتالعافت فتلخمب هتغبصف « يمالسإلا ىبرعلا خيراتلا يف قيمعلا اهرثأو اهتامصب ةبرجتلا هذه
 . اهلهأ ةيرقبع ديدجو اهتاعادبإ عورأب هتحشو امك « طوقسلا يف ةلغوملا ةيبلسلا اهتازازتها ةزيم هيلع

 ةخماش تناك . يهتني ال يذلا ريخلاو ٠ بدي ال يذلا ءاطعلاو ةلوطبلا ضرأ سيلدنألا تناك دقل

 امب ديعب نم انلزاغت مويلا يهو « ليصألا اهنفو عيفرلا اهملعو . اهحماست لئاضفو « اهتاريخب ىداهتت
 هذهل ةيلاعتم ةيقيزيفاتيم ةرظن هلهو . ةربعو ةربع فللأ هنم انل تايركذلا يدن « عفان ثارت نم هتفّلخ
 ةيفرعملا اهتموظنم ليزنتو ةبرجتلا هذه صئاصخ عبتت اذه يثحب لالخ نم لواحأسو ؛ ةدلاخلا ةبرجتلا

 بناجالا ةداهشب خيراتلا اهلجس يتلا براجتلاو تاربخلا لك دصر عم « يقيقحلا اهراطإ يف

 نم قحتست ام اهئاطعإو اهمهف ىلع نيرداقو ةيلاكشإلا هذه رمأ نم ةّئيب ىلع نوكن ىتح مهتافارتعاو
 « نيملسملاو مالسإلا خيرات يف اهتيزكرم زربنو اهفصنن كلذبو ءاهب قيلت يتلا ةناكملا اهلزننو «ةميق

 ؛ ينغلا اهثارت نم ةدافتسالا نم برغلا تلكمو اهئارثإ يف تمهاس موي « ةيناسنإلا ةراضحلا لجس يفو

 اذهب ةفرتعم هتاساردو هثاحبأ انيلع لطت  هدوحجو ليوطلا هناركن دعب مويلا وهو - ىضمو هتضهن ىنبف

 يزاوتلابو « هسفن نآلا يف صرحأسو . ةدلاخلا ةيسلدنألا ةبرجتلا هذهل رابتعالا در ىلإ ةيعادو لضفلا
 ةمألل يخيراتلا راسملا يف اهريثأتو «ةبرجتلا هذه عقو ءارقتسا ىلع « ةبرجتلا هذه ةيملاع دصر عم

 ةديدج ةراضح ءانبل ىعستو «اهتناكم ةداعتسا لواحت يهو « ةثيدحلا اهررصع يف ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ةقاوتو ةيمالسإلا ةيبرعلا اهروذج يف ةلصأتم « رصعلا تايضتقمو ةثادحلا رهاظم لك ةبكاوم ىلع ةرداق

 ؟ اهراثآ امو ؟ ةبرجتلا هذه اف .راهدزإلاو مدقتلا وحن
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 ةيسلدنألا ةبرجتلا تايلجت

 : ةيسلدنألا ةبرجتلا ةميق ١

 ىلع كلذ ناك ءاوس نيملسملاو مالسإلا خيرات لجس يف ةمهم ةقلح ةيسلدنألا ةبرجتلا لثمت
 سلدنألا دالب نأ كلذ ٠ يجراخلا يملاعلا اهعاعشإ ىوتسم ىلع مأ يلحملا ىراضحلا اهئاطع ىوتسم

 يقرشلا يفرعملا لوصحملا ةيراضحلا اهتموظنم لخاد لعافت « ةساسح لصو ةزمه لثمت تناك

 ثيح ؛ يمالسإلا يبرعلا يفاقثلا دفارلل روبع ةباوب ربتعت تناكف ؛ يبوروألا يبرغلا ثارتلاو يمالسإلا
 ىدحإ نوكت نأ اهل قحي ةيلقص بناج ىلإ « سلدنألاو . يول( يوكل ةةاوزخملاب ءاختلالا يدك
 نم برضلا كلذ ةيراضحلا " ةننان001107[1" ةفقاثملا عقاو كيج يتلا يفاقثلا عاعشالا زكارم مهأ
 . ةيناسنإلا نوئفلاو ةفرعملا تالاجم لك يف مخض جاتنإ نم هزرفأ امب ملاعلا رهبأ يذلا يمانتملا ءاطعلا
 «برغلا هنم دافتسا سرد نوكتل نمزلا ةرئاد جرام اهتموطنم ترولبت ةصاخ ةبرجت اهنأ انلق اذا يلاغن الو

 .نيملسملل ةربعو

 مل يتلا ةيلاعتملا ةيمتحلا ةقيقح مّسسجُت يتلا خيراتلا ايقيزيفاتيم بناوج نم اًبناج لثمت ةبرجتتلا هذه
 -رلقنبس ) ريظنت اهتاريدقت يف تدعت امك ةينودلخلا ةرودلا ةيلدج ماكحال عضخت ملو اهتغايص رركتت

 اهتاقالع تناك امهم اهلهأ لارحأل ةديرف ةنيع اهتاذ دح يف يه ...» ةفاقث لك ربتعي يذلا 61

 ربعت ىتح ةهجاوملا تاربخو يضاملا تامكارت اهتايط يف لمحت امئاد اهنكلو ؛ اهعم تلعافت يتلا اهتريظنب
 ةبرجتلل يقيقحلا دعبلا اكردأ يبرغلا ريظنتلا الو ةينودلخلا ةرودلا الف 172... يه امك اهسفن نع
 ثعبو ديدج ءايحإ يف رف مسجتتل امنإو ؛ ىرخألا تاراضحلا توم تومتل ال , تاشن يتلا ةيسلدنألا
 يه ة نسا نايعاب « ةيرحلاو ةرطيسلا بح ىوق هعراصتت يذلا يراضحلا لئامتلا راطإ يف ددجتتم
 . 29 ةقلطم ةرطيسلا تناك ول ىتح عادبإلل امئاد ةبلغلاو عادبإلا يه ةيرحلاو « خيراتلا يف عارصلا هجو
 ناكملا حاسفإب انيلع مكح نإو ىتح عادبإلا يف قبسلا انل ناك ٠ يريظنتلا زيحلا اذه يف -  نوكت نلو الك
 امب الإ نوكت ال ةربعلا نأ كلذو « نورخآلا انعم اهيعيو اهيعن نأ انل دبال يتلا ةقيقحلا يه كلت . انريغل
 ةمج تامدخ انمدق دقل . ©” «ضرألا يف ثكميف سائلا عفني ام امأو ) : ىلاعت لاق_رشبللو هلل مودي
 نم ةالاغمو انبناج نم ريصقت كلذ يفو رخآلا ٍضعبلا اهركنأو ضعبلا اهلضفب فرتعا ؟؛ ءاعمج ةيرشبلل
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 1 سلدنألا ادد عاقب هب ل رع هاواط ل كح كاع كل مع دلال كك جام يحد عم فزع ها كا هدام كاد تع تا

 سمط ىلإ ىعس رخآلا ضعبلا نأ ريغ سلدنألا دالب نم تعشأ برغلا راونأ نأب ضعبلا فرتعا دقل

 هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو »» :ىلاعت لاق . قحلا توص قنخ ىلإ عرسأو ةقيقحلا هذه
 ال «نورفاكلا

 لوصحللو  ةءاربلا ةجح يأ  ةجحلا انزوعت نكل « ءايربأ نحنو « نينادم اليوط اًئمز انثكم دقل
 اًثيدحو اميدق انتايح رهاظم لكل يجوللفو يخيرات ملعو « ةيدقن ةيخيرات ةءارق ىلإ ةجاح يف نحن اهيلع
 ةرهاظلا هذه نادأ دق (*! (0187250515) هشتين ناك اذإو « ماهوألا قبعو لايخلا ةبوطر نم صلختن ىتح

 .انثارتل ةيخيرات فاشكتسا ةيلمع يف لخدن ىتح اهيلإ ىعسنو مويلا اهبلطن نحنف « اميدق

 اهلهأ نيب اهفصنتو اهنع ةلاهجلا بجح حيزت ةريئتسم ةءارق انم بقرتت ةيسلدنألا ةبرجتلا نإ
 يخيراتلا اهروظنم نمض رهاوظلا ةيؤر ىلع رداق فهرم يخيرات ٌسح نع ةرداص ةءارق يه .اهئادعأو

 ةبصعتملاو ةضرغملا تاعاشإلا جيورتو ةجفلا ماكحألا قالطإو ميمعتلا رهاظم لك نع اًديعب ؛ يلاعتملا

 اهعم لماعتن ءاطعو ريخ ةبرجت قحب نوكت يكل ةيسلدنألا ةبرجتلا لزنتت راطإلا اذه يف . نيدلاو قرعلل

 . ةينوك ةيناسنإ ةيفرعم ةموظنم لخاد يلبقتسملا هراسمب لؤافتلاو خيراتلا ةكرح دصر ىلع رداق ركفب

 ؟ ةيسلدنألا ةبرجتلا اذامل -"

 امب هبشأ يه ىلوألا حتفلا مايأ سلدنألا يف مالسإلا ةبرجت نأب نيثحابلا ىدل مَّلِسمْنا نم تاب دقل

 ام عمتجملا يف لتقيو قافنلاو رفكلا ةملظ حيزيل مالسإلا رون اهيلع علط موي ةيبرعلا ةريزجلا يف عقو

 وأ ةيخيراتلا ةيمتحلاب نوثحابلا هنع ربعي ام وأ « ةيهلإلا ةدارإلا تناك دقل . ءارولا ىلإ هدشيو هدعقي

 لثمت يذلا رودلا سفن هنإ . ايريبيأ ةريزج هبش خيرات يف يرذجلا لوحتلا اذه ءارو ةيقيزيفاتيملا ةروريصلا

 . سلدنألاو برغملا بوعش ذاقنإل داعي قرشلا يف ةيبرعلا بوعشلا ذاقنإ يف

 اننإف ؛ يبوروألا برغلا يف بوعشلاو راطقألا لاوحأ انعبتتو ةيخيراتلا عئاقولا ءارقتسا انلواح ولو

 لوقي امك , عضولا ناك ةماع ابوروأ يفف . . مالسإلا لبق قرشلا اهدهع يتلا اهسفن تايطعملا دجن

 ليمت (يداليم) عبارلا نرقلا سمش تداك ام اذكهو ... ١ : طاطحنالاو نفعتلاب افصتم (56150]/يوريب)

 سانلا رعشي نأ نود برغلا يف ةيئدملا ىلع مِيْحُي ( رايهنالاو طوقسلا ١ لوحتلا انيأر ىتح بورفلا وحن
 , 7 « مهلوح عقيوأ مهمامأ يرجي ام ةقيقحب ًالعف

 ال7 : ةيآلا - ةبوتلا ةروس (5)
 ل181 2501113 , ةءعمصل مصقأل ةعوئلمس اصافصرمنقاللم لع !'اتمتاع نك لع !'[معوس؟ دلعسأ لعف ءاسلعو رظنأ )0(
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 ثيح ؛ ةبطرقو ابوروأ نع اًئدحتم نيرخآلا نيخرؤملا دحأ فيضيو ؛ لوفألا نمز نع ةداهش هذه
 : ا ا ا ل ل يلا يسارك
 يه تناك .ةيربربلا ةلاهجلا يف ةقراغ ابوروأ تناك تقو :١...  ةبطرق ىأ- ةيناثلا اركاذ عضوملا سفن يف
 م برد راو ةو وم هوانا تاايشا أ 2 « بورحلاو قافشلل ةسيرف - ةبطرق يأ -
 وبأ هدوؤا ام ىلإ لاكلا لي ىلع روشت نأ يفكيو . دعت الو ىصحت ال ةريثك يهف رطقلا اذه لارحا
 راعشأ نم برطملا  هباتك يف ( 515 ةنس ىفوتو - ه5 49 ةئس دلو ) يسلدنألا يبلكلا ةيحد نب باطخلا

 ل ا ل حل
 لاحفتساو شحوتلا رهاظم ءارشتسا ىلع مهلك اوعمجأ دقل . « كلامملاو كلاسملا » هباتك يف يركبلا
 بوقعي نب ميهاربإ ركذي ثيح ؛ صوصخلا هجو ىلع ايريبيأ ةريزج ىفو ةماع ابوروأ يف ةلاهجلا ةايح
 .(0(نولستغي الو نوفظنتيال مهئأو قالخأ ةءاندو ردغ لهأ اوناك اينابسإ لهأ ١ نأ يشوطرطلا يليئارسالا
 يمالسإلا يبرعلا ملاعلا هيف شيعي ناك تقو يف ابوروأ يف ةايحلل ةزيمملا ةمالعلا تناك رهاظملا هذه
 لبقتسم يأف «ةيملعلاو ةيبدألاو ةيركفلا تاءاطعلا هعوبر يف مغانتتو لامكلا قناعي « ةيبهذلا هروصع
 ةيعاطقإلا مظنلا اهتثروأ يتلا ةراهنملا عاضوألاو ةيدرتملا لاوحألا كلت ىلع تدامت ول ابوروأل نوكيس
 (  ةسينكلا طلست ) نيدلا لاجر ملظ تاهاتم يف اهب تجزو « « ةيجنلوراكلا ةيروطاربمإلا روصع)

 عجارتو ميقلا لالحنا) عمتجملا داسفو : ( ةيقالخألا حئاضفلا ) مكحلاو ةسايسلا بابرأ راتهتساو
 اوورأ خيرات نم ةمئاق ةحفص لثم كلذ لك ( لالختسالاو ةيدوبعلا  ناسنإلاةمرح كاهتناو ؛ ( لئاضفلا
 نكي مل برعلا نأو يقرلاو روطتلا وحن وحن ةرئاس اهعبطب تناك» : ةراقلا هذه نأ يعدّيو ضعبلا هب رخفي يذلا
 , 69 « ايئابسإ قيرط نع ريثأت ىندأ مهل

 داسف نأ ررقت يتلا ينودلخلا رظنلا ةهجو نم لقألا ىلع هتجلاعمو خيراتلا ةمكاحم نم دبال انه
 يف ناسنإلا دسف اذإو ١ : قلخلا كلهيو ةراضحلا دئيو جاتنإلاو ةايحلا لثقيو « راكتبالا مدعي قالخألا
 ةروفلا ةميق نيس انهم 1" ١ « ةقيقحلا ىلع اًمسم راصو هعيئاسنإ تدسف دقف ؛ هنيدو هقالخأ ىلع هتردق
 يف ديدجلا ناسنإلا اهققح يتلا ةيعونلا ةلقنلاو سلدنألا ةريزج عوبر يف مالسإلا اهثدحأ يتلا ةيعامتجالا
 .ابوروأ برغ

 ورام: ]خلل -ط001ئ8 , لطم ةلوممع لص ةصهتم (آمصلممصم 1897) , 1. 129. :رظنا (0
 : يجحلا يلع نمحرلا دبع قيقحت . ّ ابوروأو سلدنألا ةيفارغج مسق " . كلامملاو كلاسملا : يركبلا ديبع وبأ كل

 . ١3ص . 1918 -توريب :

 هله 161314010, ةرمع خرعهط عع س'مطك لمصتملع كامات !'اةةزره عافانو طوستم طاوس ملم 1969 8.1 :رظنا )4
 . 17/54 ص٠ (م15 2 ينانبللا باتكلا راد : توريب)٠ ةمدقملا ؛ نمحرلا دبع . نودلخ نبا 0000

 م



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 2 ل ل م ل عع م ل عام مس ع عع سام ع ماس

 : ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيمتح

 « ةطانرغ طوقس خيرات ه١ 197 /ه/891ةنسو ىمالسإلا حتفلا خيرات مال١١ /ه9؟ةنس نيب ام

 ينيدلا جاتنإلا نم ءافوو ريخ ةبقح نمزلا رمع يف مسترت « ءاطعلاو لذبلا نم نورق ةينامث دادتما ىلعو

 اهنإ  ةيرشبلا ةراضحلا اهب تهابتو خيراتلا اهب نادزاف ؛ رهدلا نيبج ىلع اهتامصب تكرت يويندلاو

 يعي ناسنإلا لعل اهشيعي نأ خيراتلل رْدُق ةبرجت يهو - سلدنألا عوبر يف ةيخيراتلا نيملسملا ةبرجت
 ةيمانتملا ةيناسنإلا ةراضحلا تاقلح نم ةقلح لكشتل رهدلا ىلع هللا اهبتك ةيمتح اضيأ يهو « اهداعبأ

 يتلا ئناوملا نم تسيلو ددجتم لصاوتم رفس يهو رارقتسالاو فوقولا ىلإ نكرت ال» ةراضحلا نأب انمآ اذإ
 نم ةلويسلا هذه طسو (اذك) !١١ «اًقده كلمت ال اهنأل اهفده ديدحت نكمي ال كلذل ٠ تارفسلا اهدنع يهتنت

 دقل  ابعشو ةراضحو انيد_سلدنألا تناك نأ ةرم تاذ ثدح « خيراتلا اهعمجب لفحي يتلا تامكارتلا

 يتلا قئاقحلا يه كلت « اهراثدناو اهتومب انرعشي ملو اهدولخ نمزلا لجس اهئاهتنابو يهتنتل تدجو
 ةفسلفلا هتايلآ مكحت يذلا يعامجلا يخيراتلا يعولا اهب ىهابتيو ةيخيراتلا ةيمتحلل تاريظنتلا اهب جعت

 نمزلا ةلويس اهتمتح ةطحمو خيراتلا تايلجت روص نم ةروص سلدنألا تماد امو . ةيدقنلا ةيخيراتلا

 ام اريثكف ءاهب ةناهتسالا وأ اهنع فرطلا ضغ وأ اهراكنإل لاجم الف «ةيخيراتلا ةكرحلا ةيلدج اهتكزو
 . ليلدتلا هجوأ نم هجو راكنإلا نوكي

 : ةيبوروألاو ةيبرعلا تاروصتلا يف ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم -

 نيملسملا برعلا نيحخرؤملا لبق نم ريبك مامتهاب سلدنألا يف ىمالسإلا ىبرعلا خيراتلا يظح دقل

 يبرعلا ملاعلابو ةهج نم ابوروأب يسلدنألا خيراتلاب طابترا نم هبستكي امل كلذو ؛ نييبرغلا نيخرؤملاو
 نم الك كسمت ىلإ اساسأ دوعت ةساسحلا ةيزكرملاو ةلعافلا ةيمهألا هذه . ىرخأ ةهج نم . ىمالسإلا

 . ةيراضحلاو ةيموقلا ةيخيراتلا ةيصخشلل امهم اًنوكم اهرابتعاو ةيسلدنألا ةيخيراتلا بقحلاب نيفرطلا
 ةيسلدنألا ةبرجتلل ةددعتم تاروصتو ةفلتخم تاءارق زورب ىلإ ايدأ نيبناجلا نم ديكأتلاو صرحلا اذه

 ؟ نيثارتلا يف ةبرجتلا ىدص وه امف « يبرغلا ثارتلا يف مأ يبرعلا ثارتلا يف كلذ ناك ءاوس

 : يمالسإلا يبرعلا ثارتلا (أ)

 . ةيجراخو ةيلخاد : نيتهجاو نم ةيسلدنألا ةبرجتلا عم نوملسملا برعلا لماعت دقل

 اهلهأ ىلع ةبرجتلا كلت تاريئأتو تاساكعنا يأ ةيلحملا ةرظنلا لثمتو : ةيلخادلا ةهجاولا

 نم نورق ةينامث توتحا ةركفملا بخنلا نم لايجأ اهتمسج ةرظنلا هذه . اهيف ةلعاف رصانع نوربتعي نيذلا

 )١١( 1اللل 8188 خللا : آرام أهان ويتم 1975 م. 17 . :رظنا 10
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 تاروصتلا فلتخم اهيف تمغانت ةيمالنتم ةيروطت ةرظن تناك ثيحب ةميزهلاو راصتنالاو ءاطعلاو لذبلا

 انأرقتسا اذإو . ةيخيراتلاو اهنم ةيبدألا تاءارقلا نم ريثك تررلبتو « تاءامتنالا نم ديدع تعراصتو
 : اهنم لاثملا ليبس ىلع ركذن ةمخض تاجاتنإ يهو « لاجملا اذه يف ةيسلدنألا تاباتكلا

 . (هدو؛ق)(1١ «نيتملا١و !"١" «سبتقملا ١ يباتك بحاص « نايح نب فلخ نب نايح
 , 39 «خيراتلا» باتك بحاصو سلدنألا ملاعب بقلملا (ها"و؟ق) بيبح نب كلملا دبع -

 . ةيخيراتلا تافلؤملا ايانث نيب تافطتقملا

 باسنأ» باتكو « سلدنألا كولم رابخأ ١ باتك بحاص .(ه4ق) يزارلا ىسوم نب دمحم نب دمحأ
 ةريزج ةفص« نم ضعبلا الإ ها فرعي ملو تعاض بتكلا هذه .7*2 «سلدنألا ريهاشم

 يضرفلا نبا هركذي يذلا ")7 «سلدنألا حاتتفا خيرات ١ باتك بحاص «(ه4ق) ةيطوقلا نب ركب وبأ -
 . 2« سلدنألا ءاملع خيرات 7 يف

ا باسنأ ةرهمجا باتك بحاص ( ه5 و ؛ ق ) يبطرقلا مزح نبا -
 2320 «برعل

 .(ه 83ق) « بيطخلا نبأ -

 « ةصاخلا مهفطاوعو مهلويمب ةيسلدنألا ةيخيراتلا ةرهاظلا عم اولماعت مهريغو نوخرؤملا ءالؤه
 نكمي ام وهو « شاعملا عقاولاب قاصتلاو قلعت نع منتو ةقيقدو ةيح تاباتكب حشرت مهتافلؤم تءاجف
 . ةيلخادلا ةاناعملا هتجتنأ يذلا ضاخملاب هفرعن نأ

 ةمهم فيلآت اوكرت نيذلا نيملسملا ريغو نيملسملا نيخرؤملا كلذب ينعنو : ةيجراخلا ةهجاولا
 ةيسلدنألا ةبرجتلا ىلإ مهترظن تناكو ةقراشمو ةبراغم اهبتك تافلؤملا هذه ؛ سلدنألا خيراتب قلعتت
 نإف 2١17 يبرعلا قرشملا خيراتل دادتما يه ةيسلدنألا ةبرجتلا نأ ةقراشملا ىري نيح يفف . ةفلتخم

0000101 

 « توريب) «سابع ناسحإ قيقحت ماسب نبال ( ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخدلا ) يف هنم ريثكلا درو : نيتملا (17)
 .هنم ريثكلا ءيشلا عاض امك ؛ (مم8

 . (18/) دروفسكإب نايلدوب ةبتكمب طوطخم 2150

 . ١965 ةرهاقلا « 1885 ديردم ةعبط « ةلمكتلا : رابألا نبا : رظنا (15)
 ريكا 8203082 طا]صخام حلل 011 : ؟11عامدتم لم ظكمفسم , اننا 5 ا رظنا قلدف)]
 1 ١91757 ديردم رشل ؛ةمدقم عم اريبير ةيئابسإلا ىلإ همجرت 200

 ةرهاقلا « نوراه مالسلا دبع هققح امك ؛ لاسنفورب يفيل هققحو هرشنو سوي الب نيسآ لثم نوخرؤملا هب ينتعا 00(
 ما"

 لوالك سنوت يبيل رشن يسلدنألا بدألا يف تاسارد باتك يف 2 قالخالاو يسلدنألا رعشلا : سابع ناسحإ (19)
 . ةثص



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 2000 22 عم عع ممل مع عع ع ع مس ع عم معقل

 زاتمت اهنأو ةصاخ ةراظنو زيمتم لكيه تاذ سلدنألا ةفاقث نأ « اًئيدحو اميدق « نوربتعي ةبراغملا

 ىلع هيسلتاا اذهو:+ ةزوطتمو اهريغ مزع ةلقتسم ةيفرعم ةموظنم كالتما نم اهكمت ةدرفتم نصفاصخب

 لهأب رثأت نم دقان لوقي ثيح ِماّسسب نبال «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا» باتك يف لاثملا ليبس
 عوجر ؛ ةداتعملا مهرابخأ ىلإ نوعجري ٠ قرشلا لهأ ةعباتم الإ اوبأ , قفألا لهأ نأ الإ ... ١ : قرشملا

 اذه نع ارثحب ٌبابذ قارعلاو ماشلا ىصقأب نط وأ ٠ بارغ قافآلا كلتب قعن ول ىتح . ةداتق ىلإ ثيدحلا

 ال ةليذرلا خانمو ةبصقلا ىمرم . ةرئاسلا مهراعشأو ؛ ةرهابلا مهرابخأو . اًمكحم اًباتك كلذ اولتو . اًمنص

 , 270... دي الو ناسل اهيف فرصي الو ؛ دلخ الو نانج اهب رمعي

 . هروطتو ثارتلا يصقت هلالخ نم عقي صاخ باب اهل درفي نأ دبال هذه ريثأتلا ةركف نإ

 يف اساسأ ىلجتي ام اذهو ؛ ينابسإلا يفرعملا ثارتلا يف ةمهم ةناكم ةيسلدنألا ةبرجتلا لتحت

 : لاثمأ ناديملا اذه ىف نابسإلا نيثحابلا ثدحأ تاباتك

 1/1 ىدعأ ثوان 5 : سويئالب نيسآ ليكيم

 00114 : ثموج ايئراج

 [مسمام 1لكةدفصس لمت ألن : لاديب ثدنئنيم نومار

 لان ع7 تاتا : تينرب ناوخ

 امم امم 7: نس وتميزت ت

 1[ طمع ال 0 0 [اريبير -

 «سلدنألاب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا نطاومب متها اًصاخ رايت تلَّثم نيثحابلا نم ةعومجملا هذه

 عارصلا ةجيتن تنوكت سرادملا هذه نأ كش الو . ةيبرغلا ةيفرعملا تالاجملا فلتخم يف اهراثآ عبتتو

 ةجردب ينابسإلا خيراتلا ىلإ ةبرجتلا هذه باستنا مدع وأ باستنا ةيضق نيب عزوملا يسايسلا يجولديإلا

 صوصخب تابثإلاو ضفرلا يتيرظن نيب مئاقلا عارصلا اذه « ةيناث ةجردب يبوروألا خيراتلا ىلإو « ىلوأ

 تزاثآ كلا 117 و117 اراك يف هادص نجف يسلدنألا يراضحلا ثرإلا ةناكم

 جما ىف اهيل الو ةتلطلالا ةيزعتلا ةاكتي ووطاك كيني يح نا يعقل هذه لوح انيمع لاعب
 . 15 ص « 118 توريب ؛ سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا : ماسب نبا )٠(

 085110 ةلل18110:0 : ظعدسم ست فات طاقتمعأمن عادا أ دصمور 8لمعمو رب لسلتمو. 18نعممع ةلعو - 1948. ورئتساك 02120

 كاضاآلآ)10 540101182, خا 015107 : 88؟جهسهي اند نتانم ]111 ؟اوعأعو . ظاعموو خلنعف ثونروبلازيشناش )١١(
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 عوضخلا فقوم نيب فيلأت ةجيتن ىطسولا نورقلا يف ايئابسإ تناك" :لوقي امدنع ينابسإلا خيراتلا راوطأ
 امأ 0« .. هسفن فيعضلا فقوملا كلذ ىلع بلغتلل درهجلا ماماو قارو قوفتم ودع مامأ باجعإلاو

 ظافحلا يف اهتناكمو ةازغلا برعلل ةينابسإلا ةمواقملا ةميق ىلع دكؤيو ةبرجتلا هذه عم عطقي هناف زيشناس
 نيب عمجت نئل ) : ريثأت مهل درهيلا الو برعلا الف « ةيشماهلا تاريثأتلا نع اديعب ةينابسإلا ةيصخشلا ىلع

 نيخرؤملا ةرظن هذه '!”(يدوهي وه امو ينابسإ وه ام نيب ةبارقلا جئاشو ىلع روثعلا نم رسيأ ءاملاو رانلا
 . ثحبلا رصانع ةيقبل انضارعتسا دنع اهنم ديزملا ىلع فرعتنسو نابسإلا

 : يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ىف اهتيزكرمو ةبرجتلا هذه ةناكم

 ءاضقلاو ديحوتلا ةملك ءالعإو « مالسإلا سمش غوزب ذنم ةيمالسإللا ةيبرعلا ةمإلا خيرات انأرقتسا اذإ

 ىلع تالوطبلاو داجمألاب ًالفاح اًيخيرات ًالجس مالسإلا ةراضحل نأ ظحالن اننإف ؛ ناتهبلاو كرشلا ىلع

 رصعلا مث يومألا رصعلاب ارورمو « مالشإلا ردص نم اًقالطنا « ةئمزألا ةددعتم ةيخيرات تاهدر دادتما

 . مويلا هيلع نحن ام ىلإ يهتنتل «ةينامثعلا ةفالخلا اهدعب نمو « ةيمطافلا ةفالخلا ىلإ هنمو « يسابعلا

 قرشملا يف ةيمالسإلا ةراضحلا اهتفرع يتلا ةيخيراتلا ةنمزألا زربأ لثمت تاقلحلا هذه تناك اذاو

 ًالقتسم اًيراضح اًئمز اهتاذب مسجت نأ اهل قحي ةزيمتم ةناكم سلدنألاب نيملسملا ةبرجتل نإف « برغملاو

 تازيممو صئاصخ نم هيستكي امل اهنع زيمتيو اهادعتي لب ىرخألا ةيراضحلا ةنمزألا نع ةيمهأ لقي ال

 ةبرجتلا هذهل اصاخ اًجيسن تلكش يتلا تازيمملا هذه ىرخألا انبراجت يف اهيهاضي ام دجن نأ لق ةديرف

 : رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع اهنم هدروئس ام اههوجو ضعب نع حصفأ ةيراضحلا

 ةيراضحلا ةربخلا ةصالخو يراضحلا حقالتلا ةراصع لثمي ةيسلدنألا ةبرجتلا نع ضخمت ام نأ (أ)

 . ينارصنلا برغلاو يمالسإلا قرشلل

 .ةيبرغلاو ةيقرشلا : ناتراضحلا هيف تلعافت يذلا يونعملاو يداملا ءاعولا ايريبيأ ةريزج لثمت (ب)

 ىقتلم اهنأل ؛... ةعور نم اينابسإ يف ام لك يه سلدنألا ...7 : (76785815)1 يجرفود ) لوقي

 , 9!( برغلاو قرشلا

 ثيح (؛ ةيدوهيلاو « ةينارصنلاو مالسإلا نيب ةهجاومو راوح ةيضرأ زربأ سلدنألا دالب ربتعت (ج)
 ةيفرعملا تالاجملا فلتخم يف هتاعادبإب زيمت اًيراضح ًالكش غوصتل ةيدئاقعلا ثيراوملا تلعافت

 . 4١ص « ايلابسإ : ورتساك (19)
 . ١98 ص « ايلابسإ : زيشلاس (14)
 121017106131 34 : 1" فصلا هارعتم ارد هدعإل انستا ومع 100 , 01.1 م3 سلدنألا : يجرفو د 2(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-0-2 0-لا مع م عم م

 سلدنألا يف ةايحلا ىلع مالسإلا هغبسأ امل ارظن كلذو ةينارمعلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو

 . 7 حماستلاو ةفلألا رهاظم نم

 براجتو تاربخب طلتخيل يمالسإلا يبرعلا ثارتلل روبع ةباوب زربأ سلدنألا دالب تلثم دقل (د )

 اهرصانع عمتجت نأ لق ةيعامتجا ةموظنم تزرفأ كلذبو « ةددعتم سانجأو بوعش تاداعو
 . ىرخأ تالاح ىف اهريغل

 ةميق كردن اننأف « يمالسإلا حتفلا روصع يناث لثمي سلدنألا ةريزجل مالسإلا حتف نا انربتعا اذإ (ه)

 . لثامتلا دعبو ريثأتلا قمعو راشتنالا ةلوهس ثيح نم حتفلا اذه

 يف ةايحلا رهاظم ريم اصاخ اًراطإ تلّكش سلدنألا ةريزج يف نوملسملا اهفرع يتلا تابلقتلا نإ (و)
 لوقي .راضتحالا مايأ كلحأ يف ىتح عادبإلاو ةعورلا رحس اهئاطع ىلع ىفضأو ةقطنملا هذه

 ةهكن اهيف حارتأللو ٠ صاخ معط يسلدنألا رصعشلا يف حارفألا رهاظمل نإ ... :٠ لاسنقورب يفيل
 ةيقفآا ا

 يذلا ءيشلا « اهدوجو رارسأ اهضيف نم تلهنو ةبرجتلا هذه اهب تدرفنا يتلا تانيعلا ضعب هذه

 . يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف ةساسح ةيزكرمو ةمهم ةيعجرم لالتحال اهآَوب

 : يراضحلا اهؤارثو ةبرجتلا هذه ةمظع 1

 اهلضفب فارتعإلاو اهفاصنإ بعصلا نم لب « ةيقيقحلا اهتلزنم ةبرجتلا هذه ليزنت لهسلا نم سيل

 ىفو "77 «ةيبهذلا سلدنألا دوهعب ١ نيملاح ىنغتن  نوملسملا برعلا نحن انمد ام ةيرشبلا ىلع
 دهع لاط دقل "9 ؛ملظملا طيسولا رصعلا» وحن ههجو يلويو ضفرلا ةدوشنأ برغلا ددري لباقملا
 يرتعت تأدب يتلا ةيعوضوملاو فاصنإلا ءاول ةلماح انيلع لطت ةريخألا دوقعلا يه اهو ضفرلا

 يف الو بلسلا يف ال « ةالاغملا مدعو لادتعالا هماوق ديدج بوث يف اهمدقتو « ةيسلدنألا تاساردلا

 وهزلاو ءارطإلا رهاظم نع  نوملسملا نوخرؤملا نحن هيف ىلختن نا بجي يذلا ردقلابف باجيإلا

 « ادعب ةقشلا ديزي امنإو ءاعفن يدجي ال يذلا هدقح نم ففخي نأ اضيأ برغلا ىلع بجي ٠ يلاعتلاو

 111اال1خ1 طالق : له طوعمتع ةصلم]مدعع ند 4يسمطع تاهععأ نابع 1, 2 : رظنا (0)

 . يناثلا دلجملا ١194 ةديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص . سلدنألا يف عيشتلا : يكم دومحم

 11817/8- 2101/1816 ه1 : 1115(هاعع لع 1'ظظهمسروسدم 8 نعاس هدم 1هع, [070 8,271 : رظنا (90

 ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا ) 2 ىلوألا ةعبطلا ( دوقفملا سودرفلا ثيدح ) سلدنألا ةلحر : نيسح 3 سلّوم 4

 . الص ٠ ( م1957 رشنلاو ةعابطلل

 . ؛ص ةملسملا اينابسإ خيرات وأ مالسإلاو اينابسإ ؛ ثونروبلا زيشناس (19)
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 ل يئس عا جلاس اول ماع ع اك طايع هيج: ترميم يم اهرب باع ياه ع ماها ماع »ا ءاع او هضمي معمم مجع عع ةعيييسسشل دنألااب ررجتلاة يزكرم

 5هصعط862) (ثونروبلا زيشناس) :نيب ماق يذلا لدجللا نمز ىهتنا دقل . نيتراضحلا نيب ةوهلا قمعيو

 .اقباس هيلإ انرشأ ام وهو (©هقانو ورتساك وكيرمأ)و 695

 خيراتلا ةناكم لوح ةينابسإلا ةسردملا اهتزرفأ يتلا تاروصتلا بلص يف ماق يذلا داحلا لدجلا اذه
 يف يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ةيمهأو ةعيبط لوح ةداح تاشاقن ببس( ينابسإلا خيراتلا نم ىسلدنألا

 اذه يف زيشناس هادبأ يذلا عطاقلا ضفرلاب كلذ زيمت دقو «يبرغلا خيراتلا يف هتناكمو سلدنألا
 هيلاجلا

 : اهتيعجرمو ءاخإلا اهماوق ةيطسوتم ةراضح ميقن ىتح رثكأ بارتقالا ىلإ ةجاح يف مويلا نحن
 . ةلماكتم ةيطسوتم ةيخيرات ةموظنم

 سلدنألا ةريزج نأب رارقإلاو لوقلا نكمي لب ٠ هب ناهتسي ال ةيلقص بناج ىلإ سلدنألا لضف نإ
 برغلا نيبو يمالسإلا يبرعلا قرشملا نيب يراضحلا طبرلا ماكحإل اهنم دبال يتلا ةقلحلا اهدحول لثمت
 ىقبي ىتح « طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوحلو « ءاعمج ةيرشبلل لضفأ لبقتسم لجأ نم يبوروألا
 هانبتي نأ لبق ةيمالسإلا ةراضحلا اوفصنأ نيذلا نويبرغلا هب دهش سلدنألا لضف نإ . نانئمطاو نمأ ةريحب
 دافأ ام ىلع ةجح موقي ام ةلدألا نم كانها : لوقي ( زيشناس ) اذهف . ديلتلا مهدجم نع نوعفادملا برعلا
 لفاحج يف لفرت ةفرعملا رداصم تناك ةيبوروألا ةضهنلا رروصع نم نورق لبقف يبرغلا ملاعلا برعلا هب

 ىرشبلا ثارتلاو ةميدقلا ةفرعملا لوصأ ةبعوتسمو ةلماح ؛ ديدجلا ملاعلا ىلإ تلقتنا اهنمو ٠ ةبطرقب عادبإلا
 ةأشن لنم هنإ ...» : ةجح نيفراعلا مالكو  (ودرايف سيول ) فيضي قايسلا سفن ىفو (5000.. ليصألا
 (1)(..لاجملا اذه يف ابوروأ ةذتاسأ مه برعلا ناك ؛ ةيراضحلا ةضهنلا قيقحت ةياغ ىلإو ةقيتعلا ةراضحلا
 نا هلوق يف لاسنقورب يفيل ناسل ىلع درو ىراضحلا اهئارث ةمظعو ةبرجتلا هذه لضفب فارتعالا نإ

 دجملاو ةيفرعملا ةيزكرملا ثيح نم 27 « امور ىلإ ةبسنلاب نانويلا تناك املثم ىقبتس سلدنألا نإ
 ضعب هاوفأ ىلع تدرو امل الإو ةلماجملا ليبق نم تسيل تافارتعالا هذه . يراضحلاو يفاقثلا
 ةيلوطب ةفقوو ةمزاح ةهجاوم نم هتقال ام مغر . اهل نيطلاغملاو ةيخيراتلا قئاقحلا هذه لثمل نيئوانملا
 ةباثك ةيجهنمو ؛ ةقيرط نع حفانيو تاطلاغملا هذه لثمل مهنم ضعبلا ىدصتي نيذلا نيفصنملا لبق نم

 .""صضص٠ مالسإلاو اينابسإ : زيشناس 0
 يمهد 101015 : طكلوامامع لمع مصطعع ك4 لع ةلمعمع لام مدييسع . "ديد: برعلا خيرات : سيول ودرايف 2(

 1851 370 11. 3 ١
 1و ؟للعدكأمرد لمع معوطع نم 1ةصفعلمر ستقع 1948 م: 15 ف نص 4 ايلابسإ يف ةيبرعلا ةراضحلا : لاسنفورب ىفيل (؟9١)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2022-2-2 22-22-22 م ا ع مس

 هقئاقح سلدُن نأ بجي ال اذل ؛ ربعو سورد نم انل هرفوي اميف لثمتي خيراتلا لضف نإ ١.. : لوقيف خيراتلا
 , 757 2... خرؤملل ةيزم مهأ ىقبي فاصنإلا نأ كلذ  هتاياطعم بلقنو

 يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاب متهملا يزيلجنإلا ثحابلا دنع اًبواجت قلت مل ةيعوضوملا هذه
 , ةيخيراتلا قئاقحلاب رارقإلا نع هماجحإو هدوحج مغر يذلا ( سكامول كيريد ) وهو يمالسإلا برغلا
 حتفلا ةجيعن ناك تالاجملا لك يف ةربخ نم اينابسإ هتبسك ام» : نأب حيرصتلاو لوقلا نم ارفم دجي ال هنإف
 1 ىمالسإلا

 ةراضحلا ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمهاسملا ةقيقحب ةرقملا تانيعلاو تاداهشلا هذه لالخ نم

 اهب تحاب يتلا تاعادبإلاو تاءاطعلاو تايلجتلا مهأ عبتت لواحنس « سلدنألا قيرط نع ةيناسنإلا

 ثادحألا زربأ هنم تغيص يذلا كحملا ةباثمب تناك يتلاو سلدنألا ةريزج عوبر يف ةيمالسإلا ةيرقبعلا

 ىلإ مويلا بسنت يتلا ةينوكلا ةيراضحلا ةموظنملا ةرولب يف تمهاس تافاشتكاو تالحر نم ةيملاعلا

 تالاجم امو ؟ ةمهم ثادحأ نم خيراتلا هلجس اميف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبخنلل ناك رود يأف . برغلا

 ؟ ةيناسنإلا ةفرعملا تالاجم يف ةبخدلا اهب ترثأ يتلا عادبإلاو ءاطعلا

 ثحبلا اذه لثم يف اهقح اهءافيإ نكمي الو ةبعشتمو لب ةددعتمو « ةريثك تالاجملا هذه

 ( نييبرغلا ءارآ لالخ نم يأ ) ةنئيعم رظن ةهجو نم اهنم ةنيعم ءازجأ ميدقت لواحنس امنإو «لزتخملا

 : نيدايم يف اهتامهاسم مهأ يصقتسنو

 .نيدلا

 . ةيسايسلا

 . عامتجإلا

 . ةفاقثلا

 . داصتقإلا

 . مولعلا -

 . نونفلا

 . بادآلا

 31.5 81418115 : ؟1اءاماعم لعله لمص ررمكأمم لمع قعهطم ك 11111111
 طوق 1825م : 4

 طال10101600 (013.8) : 1 ظحمديمم : لع ام ىدونفاع خيضنطع هن ةتمفاف لوتس مممانع ؟انجامدتودع 101" نت 53 : رظنا (؟4)
 ملا - كيتت 1980
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 ا لا دك وب واب 1مل دواو د دارو جوا هداج نو اس كلوا ةيسلدنألاةبرجتلاةيركرم

 « ةيفرعملا تالاجملا هذه يف سلدنألا يف نوملسملا برعلا هغلب امب ماملإلا انه دوصقملا سيلو
 ثحبنس امك « نيملسملا ءاطع تزيم يتلا ةيفرعملا ةعوسوملا هذه ةفارط ىلع انمامتها بصنس امنإو

 . اًئيدحو اميدق ةيناسنإلا ةيفرعملا ةربخلا ءارثإ يف اهتمهاسمو فراعملا هذه عسوت ىدم نع

 : نيدلا )0(

 ينابسإلا يمالسإلا خيراتلل ةيزم مهأ نإ ...» : 1[2ندعأ لع 291222 اثالاب ىد ليكيم : لوقي

 ةيئارصنلاو ةيدوهيلا : ةيئالثلا ةهجاوملا اهتمسج يتلا ةمحلملا كلت ؛ ةينيدلا ةمحلملا يف اهطورش ىفوتست
 اونثأو اهتميقب اوهونف ركذلاب نيثحابلا نم ديدع اهصخ يتلا ةيدئاقعلا ةمحلملا هذه 906... مالسالاو
 يوحخألا اهدعبو ةيوامسلا ةلاسرلا ةقيقحل قيمعلا كاردإلا طورش تفوتسا دق اهدجن اهدودرم ىلع
 هب تمزتلاف ؛ لوقعلا ضعب لّبك يذلا يبيلصلا عشجلاو ةيرصنعلا رهاظم لك نع اديعب ؛ يحالصإلا
 . ةينيدلا تائعبلا ىلإ ركنتلاو دقحلا رامضإ ىلإ هب عفد يذلا ءيشلا ؛اورصنت وأ اوداه نمم تائفلا ضعب
 لكشتلا هذه لصاوتو « ايريبيأ ةريزجل يمالسإلا حتفلا ذنم ةيدئاقعلا ةمحلملا هذه طويخ تلّكشت دقل
 تغبص ةددعتم تاقلح ةيخيراتلا ةبقحلا هذه ةليط سلدنألا دالب تفرع دقل .ريجهتلا نمز ةياغ ىلإ
 نسحلاو حماستلا صئاصخب تزيامتو دعابتلاو براقتلا نيب تحوارت ةفلتخم لاكشأب ةينيدلا ةموظنملا
 : اريماتلأ لوقي «نيملسملاو مالسإلل ةزيمملا ةمالعلا حماستلا حور تناك دقل . ةعيدخلاو رومضلاو
 نومرتحي برعلا فارشأ ناكو .؛ حتفلا لنم ينيدلا حماستلا ةسايس نوملسملا ءارمألا عبتا ...»
 ةيرح يف اهرئاعش سرامت تناك اهنإف « ةصاخ ةبطرقب هوجوملا ةيدرهيلا ةيلاجلا امأ ")0...ىراصنلا
 يداليملا رشع ىداحلا نرقلا لئاوأ يف ةرادصلا زكرم لثمت ةبربعلا تاساردلل ةبطرق ةسردم ترمتساو) ةمات
 ةينيدلا تاقالعلا هذه» , ''"' «ةيدوهيلا ةعيرشلل ءاتفإلل اراد تحبصأ ىتح تعسوتو ( يرجهلا سماخلا)
 كلذ نم . اًيلاثم اًمباط اهيطعتو ةيسايسلا تاقالعلا غبصتل اهراثآ تدتما حماستلاو ءاخإلا ىلع ةينبملا
 نمريثك يف لصت يتلا حلصلا تادهاعمب تزيمت يتلا ىراصنلا كلاممب ةيمالسإلا ةلودلا ةقالع ركذت
 , 29200(لامجو ليخو ريرحو بهذ نم ةمخفلا ايادهلا لدابت ىلإ نايحألا

 حماستلاو ءاخرلا مع ثيح ؛ ةايحلا رارقتساو عمتجملا ءانب يف (رثؤمو اًيوق ًالماع نيدلا لكش دقل
 ىلع ليلد ريخ موقي حلصلا قئاثو ضعب هتركذام لعلو . نوملسملا اهحتف يتلا ةيسلدنألا ندملا لك

 مال 101110 (11.15) 11 ك١ :رظنا (0)
 مام خيب قواسم لع طمس نا لعام كحل سناملل رجوممحمام - 8ويمفامترم - 1900 '[هندف ] مث 220- 1 اريماتلا 5
 : توريب) ( ىلوألا ةعبطلا : نيدحوملا لهتسمو نيطبارملا ةياهن يف سلدنأالا : فيطللا دبع تمصع « شدند 0

 , ؟90ال ص 3 3 يمالسإلا برغلا راد
 60م1, 118671601500 : همس تدنن - 2س عمت 899 04 : وكسيئلارف ١١ ريدوك (؟)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم كورق : سلدنألا 2 د 1 ل د كاملا نأ ناو ا اق تاو نوع دم م كهوع داداه كم ناجح كت 2 ع

 لصأ يهو هللا ةملك رشن الإ هل ةياغال ...» : ناك ثيح ايريبيأ دالب مالسإلا اهب لخد يتلا ةبحملا حور

 (5) (.. داهجلا

 نيملسملا نيب حلصلا تادهاعم ةنراقم يف ةريزغ ةيسارد ةدام مدقت نأل حلصت يتلا قئاثولا هذه نم

 ةنس بجر يف سيردنغ نب ريمردت عم ىسوم نب زيزعلا دبع اهدقع يتلا حلصلا ةقيثو ركذن « ىراصنلاو
 امو هقاثيمو هللا دهع هل نأ حلصلا ىلع لزن اذإ ... » : اهيف درو يتلاو ما/١ ناسين رهشل قفاوملا ه4

 هباحصأ نم دحأل رخؤي الأو هل مدقي الأ , ُهّللَظ دمحم ةمذو لجو زع هللا ةمذ هل نأو , هلسرو هءايبنأ هب ثعب

 ىلع نوهركي الو مهسئانك قرحت الو نولتقي الو مهدالوأو مهئاسن نيبو مهنيب قرفي الو نوبسي ال نأو , ءوسب

 ةلتئلبو (1.0:00)) ةقرولو ( 24012) ةلومو (():ةاحانت12) ةلويرأ نئادم عبس ىلع مهحلص نأو مهنيد

 2107 (.. (81نطع ) شلاو (8110) هرياو ( خانءدصاع) تنفلأو (؟7هلعماقلكتم)

 نانئمطاو ةديقعلا ةمالس ىلع ةدهاعملا صرح يف لثمتت ةقيثولا هذه لالخ نم مالسإلا ةحامس نإ
 امو . مالسإلا ريغ اهققحي مل تالماعملا يف ةيلاثملا هذه  رشبلا قوقحو ةدابعلا رود مارتحاو سوفنلا

 ىراصنلا شاع دقل . كلذ لكل تابثإ الإ ةطانرغ يف مهزع ءاهتنا دعب نيملسملل ىراصنلا تالماعم

  هجو نسحأ ىلع اهدراوم لغتست مهسئانك تيقب امك ؛ مهايندو مهنيد اياضق عم مهلماعت يف ارارحأ

 مهتارهاظتو مهسوقط ميظنتو مهعماجم دقع يف اًرارحأ نيملسملا زعو مالسإلا لظ يف ىراصنلا شاعف

 نيملسملاب مهنم ةليلق ريغ تاعومجم طالتخا لجس خيراتلا نأ ريغ « ةينيدلا مهرئاعش ءايح]و ةيفاقثلا

 احتف .. 7سلدنألا ةريزج هبشل نيملسملا حتف ناك ىتح مهديلاقتو مهتاداع نم ريثكو مهتغل اولبقتف

 .(11) ( ... ءاوسلا ىلع ابوروأو اينابسإل ديرف دهع ةيادبو اًيئاسنإ

 ةبرجتلا هذه « سلدنألا يف ةيمالسإلا ةبرجتلا تازاجنإ زربأ نم ربتعت ةيسلدنألا ةينيدلا ةرهاظلا نإ

 يفيل هيلع قّلعو ديازتم مامتهاب نيثحابلا بلغأ هيلإ رظن هعون نم اًديرف اًيعامتجا اًيسن تفّلخ ةيدئاقعلا
 لهأ عم لماعتلاو دقتعملا لايح حماستلا ةرهاظب سلدنألا يف مكحلا زيمت دقل ...» : هلوقب لاسنثورب

 شيعي دحأ نبي ملو .. مالسإلا قنتعا نم الإ مهتادقتعم ىلع اوظفاح ىراصنلاو دوهيلا لكف .ةمذلا

 كحملا قحب ناك سلدنألا يف ةيعامتجالا ةايحلا زيم يذلا ينيدلا حماستلا اذه 2477 2... كرشلا ىلع

 . عجرملا سفن 2115011800 ( 00.8) : عجار (؟9)

 . رداصمو عجارم ةدع يف اهركذ درو ةقيثولا هذه (1)
 .(م19518 ؛ ديردم)« يناوهألا قيقحت 2 سلدنألا نع صوصن : يرذعلا سابعلا وبأ

 1 (م111/ . ةرهاقلا ٠) سمتلملا ةيغب يبضلا ةريمع نب دمحأ

 . 1١١ ص ؛(1479 ؛ توريب) « ةيناثلا ةعومجملا « تايسلدنأ : يجحلا (41)
 2101/13-18171/؟خلم 111كم لع ار, ظفمقممم وال! م: 8 :لاسنقورب ىفيل (5؟)
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 ئدابملا كلت مارتحا ىلع اهصرحو اهميقب ساقت ةديقع لكو ؛ ةيمالسإلا ميقلا رابتخا هب مت يذلا
 ىرخألا تانايدلا بابرأ نم مهريغو نيملسملا نيب ةبحملاو فطعلا نم نورق ةينامث دعبف . ميقلاو
 ةيرصنعل اًمدهو نيدئاكلا ةمقثل ةضرع نوملسملا حبصأ نيزاوملا بالقنابو ءعاضرألا تنارحت
 تحت عجارتلا ىلع روبجم وه ؛ ىراصنلا طرغض تحت مالسإلا حبصأ دقل ١ :ىراصنلا ةيبيلصو نيدقاحلا
 ةبيرضلا يه كلتو .. هتاعادبإ نم مهم مسق نع لزانتلا ىلع اروبجم . ديدجلا دملا مامأو ىراصنلا تابرض
 قحل يذلا عجارتلا اذه 2459 «...يسايس وأ يعامتجا فعض لك نع ةجتانلا ةيجولويديألا ةيسايسلا
 تركذ دقو . شيتفتلا مايأ شطبلاو فسعتلا رهاظم لك تدعت ةملؤم بعاتم يف مهل ببست نيملسملا
 (ديدهت ىقلت هنأو نييكسيروملا ضعب قرح ىلع مدقأ )١077( ةنس ةطائرغ شتفم نإ » : قئاثولا ضعب
 2 مهشطب مايأ اوناخو ىراصنلا رمآتو « مهتوقو مهزع مايأ نوملسملا حماست دقل ؛ (41) «سورابرب نم
 عارصلل ةمحلم عورأ خيراتلا بتك مهتفاهتو ىراصنلا ةيهجنعو مهتملاسمو نيملسملا حماست نيب هنأ ريغ
 تلع راوح «رشبلا تاحومط هتسّند اًيدئاقع راوح ناك دقل . ةليضفلاو ءاقبلاو قحلا عارص « يرشبلا
 مكاحم نإ ...» : مهتداعك دوهيلا هنم منغو ةفئازلا ىراصنلا تاراعش هيف تواهتو مالسإلا ةملك هيف
 ءامد اوقيري ملو (دوهيلاك) حيسملا اولتقي مل مهنأل ؛ نييكسيروملا نوؤش يف لخدتت نل فوس شيتفتلا
 تانادإلا ضعب ىلع (دهاش موقتو ةيخيراتلا قئاقحلا اهتايط يف لمحت يتلا قئاثولا نإ .24*« نيسيدقلا
 ... » : ةينارصنلا ةنايدلا بابرأ اهب كسمت يتلا ةيرحلا كلت . ةدابعلا ةيرحو ةديقعلا لاجم يف ةريثك
 تناك يتلاو (ةبطرق ىف) ةفورعملا مهتسينكب ءافلخلا دهع يف اوظفتحا ىراصنلا نأ وه هتفاضإ ردجي اممو
 مارتحاو نيللاب شياعتلاو ةيرحلا هذه لباقم 1417 2... ىرخأ ةدابع رود مهل تناك امك .. جيجحلل ةلبق
 « ثادحأ نم اهيف دج امو م105177 ةنس (©:188 - 01180 ناك لراش نم لك تافرصت تناك ةديقعلا
 ةيزخم تاكاهتنا نع ةبرعم ةيراضحلا مظنلا لكل ةيفانم م١ 57 ةنس 2111088 1[ يناثلا بيليف تارتاهمو
 . رشبلا قوقحلو ةماعلا تايرحلل

 يف ققحت ام ءارو تناك دئاقعلاو تانايدلا بابرأ نيب ةقالعلا تزيم يتلا حماستلا حور نإ معن
 دوهيلا اهيف مهاس « ةعئار ةيراضح ةموظنم سلدنألا لجس ناك ىتح حالفو ددؤسو ةمظع نم سلدنألا

 مايأ كلذ ثدح دقل « ةيرصنعلا نع اولختو عادبإلا مهسوفن تقناع امدنع نوملسملاو ىراصنلاو
 ةنيدملا كلت « مالسلاو ريخلا ةئيدم ةبطرق يف (م 57 -147/-ه140١1-7) مكحلا نب نمحرلادبع

 هما
 مط 85: (لممر - طاعسع) ؛ 8كهرتدونعم نأ الامس طعنا علم نه ]0نتراتلغ] هنت 23/1 هاهءلعذم هعاعك : ريب ؛ نثاجويديد 2

 لحن يصح ممولاست [هاعمتهأأ5مسفا لب (ن . 1 . 85. 81 نانا تاتو 15 , 0 1دصأم 1984 8: 9
 مي نطتام 1لزسامرتعم ؟طادعتممملب طمس ( ةمعاتمم لل سوستعت المد اميز 194, 11917 : ديردم فيش رأ ةقيثو )0 5
 1مرب 194/5 - 5208 : ديردم فيشرا ةقيثو (0)
 1710ج ط[1ي10181:1 'ظدم وردم لنم 8متر نم ويتم 1945 2: 2 : يكيبر وتكيف (55)
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 (70"1.. رخآ يمالسإ دلب يأ نم رثكأ ةطنزيب ..» هبشت تناك لب مهدحو نوملسملا اهيف شعي مل يتلا

 نم ليلق ريغ ددع لبق نم ةنوآلا هذه يف عزاعزلا تءاج دقل ...  ةريثك ءايشأ ىلع [دهاش ةبطرق تناك

 نم ءيشب اوباصي ملف سلدنألاب ىراصنلا ةرهمج امأ . مهنيدل ابصعتو ةريغ مهسوفن تبهتلا ةبطرقب ىراصنلا
 , نودبعي اميف ًارارحأ مهوكرت دق نيملسملا نأو : ةلماعم ريخ نولماعي مهنأ اوأر مهنأل ؛ ةفينعلا ةريغلا هذه

 امثيح ةورثلا نوعمجيو اودارأ امك نورجتي مهنأو . مهدئاقع نم ءيش يف اولخدتي مل ماكحلا نأ امك
 .2180(... نوملسملا مهئاوخإ شيعي امك نوشيعي مهنأو ءاهودجو

 ىتح «تازجعملا قيقحتو عادبإلا ىلع عجشملاو لوألا عفادلا ةيحورلا ةايحلا تناك لعفلابو

 عادبإلا لجأ نم سفنألا تفلآتو دئاقعلا تمغانت موي « ىطسولا نورقلا ةزجعم سلدنألا تناك

 6] ط,عوطزاعتم ؟71نمهاق تاثيبو « طوربش نب ارزع نب قاحسإ نب فسوي نبأ نمز هنإ) . يراضحلا

 ,417« ةيسلدنألا دولخلا ةينوفميس يف اومظتنا نيذلا نيملسملا ءاملعلا نم مهريغو

 : ةسايسلا (ب)

 ءاهتنا دعب رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف يسايس ميظنت نم ابوروأ هيلع تحبصأ ام نإ

 : هنأ كلذ ةيمالسإلا تاميظنتلا نم هتمئغ ام ىلع ليلد ريخ موقي ةطانرغ طوقسو يمالسإلا مكحلا

 سيسأتو تاحوتفلا قيقحت ىلع رداقلا ديحرلا دلبلا ايئابسإ تحبصأ رشع سداسلا نرقلا رجف لئم ...»

 تاميظنتلا نم اينابسإ هتمنغ ام ىلإ دوعي اذهو ... ابوروأ ىلإ ديدجلا ملاعلا مضو ةينارصنلا رشنو ةاردإلا

 .(*'0« ةيسلدنألا ةريزجلا هبش ىلع اهذوفن طسب ةداعإ نم اهتنكم يتلا ةيراضحلا بساكملاو ةيمالسإلا

 تاقالعلل اجذومن يمالسإلا مكحلا ةليط سلدنألا دالب اهتشاع يتلا ةيسايسلا ةرهاظلا تناك دقل

 ىوتسم ىلعف . يلخادلا ىوتسملا ىلع ةرادإلل مكحملا ميظنتللو يجراخلا ىوتسملا ىلع لودلا نيب

 ثكن ام الإ قيثاوملاو تادهاعملا مارتحا ىلع سلدنألا يف نوملسملا صرح ةيجراخلا تاقالعلا

 : 00 ةراثإ» وأ ضيرحتب اهنم

 ّ 6 ص « قباسلا عجرملا : يكيب روتكيف 27

 514لال181/ آضلال500-8 15 : طم ةاممعع آد ةصفأاا 18. : لوب يلئاتس (0)

 513/0181: (ةقفملكلق00 ]دونم ) 1ةامامعاه لم لصف 81هنيهمهطعو لن 88“  رييفاخ وكسيفئارف « تنوميس : رظنا (59)
 مقصف , 8[هلعل 1903 مم: 713 - 5

 ططاتاكلتاد - ال - امسح : (طع 8 ععمم نفكأ نأ ةممتم امدلعتجب ظامص الدياع 1978م: (هث)(

 [لتالل فانا (1-1) : 8هكاتست ©هامصتعكر اهطمتتف !964 من: 14. داتيد : رظنا )
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 مدع » دمتعي تاقالعلا راعش ناكو « تارورضلا دنع وأ تابسانملا ىف لسرت تارافسلا تناك امك

 هذه . 2010 (تامازتلالا ىلع ةظفاحملاو ماركإلاب دهعتلا عم تاقادصلاو قيئاوملاو درهعلا مارتحاو ءادتعالا
 ءادتعالا ىلع موقت اهتاقالع تناك يتلا ابوروأ لود دنع ةدوهعم نكت مل ةيسايسلا لاصخلا

 ىتح سلدنألاب نيملسملا ءاقب ةليط يمالسإلا يلودلا كولسلا ةرهاظلا هذه تمزال دقل 0 ييوظللاو

 . ديعبلاو بيرقلا مهل ناد

 نبال «ربعلا» باتك يف ءاج دقو . ًالاثم سلدنألا تناك دقف « يلخادلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اّمأ
 هيلإ تدمو» : لوقي ثيح ةفالخلا مايأ سلدنألا اهتغلب يتلا ةمهملا ةيسايسلا ةناكملل ايفاض اًنايب نودلخ

 مهايادهو مهلسر هيلع اودفوأو ٠ ناعذإلا دي بوردلا ءارو نم ةيئارصنلا ممأ (هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا يأ)

 هتدس ىلإ لصوو . هتاضرم يف نعي اميف لامتعالاو ملسلاو ةئداهملا ليبس يف ةينيطنطسقلاو ةمور نم
 نم اهيلإ بسني امو ةنولبنبو ةلاتشق تاهجب نيملسملا دالبل نيمخاتملا سلدنألا ةريزج لهأ نم كرلملا

 حفن١» يف يرفملا فيضيو .0**2«ةبكرم اوطتماو هزئاوج اوبقتحاو هاضر اوسستتلاو هدي اولبقف ةيفرجلا روغشلا
 سوجملاو ةجنرفإلاو مورلا كولم نم هب تعمس ةمأ قبت مل» هنأ «٠ رصانلا نع امئاد ثيدحلاو « بيطلا
 ةوقلا نم جذامنلا ضعب هذه .2”*)(ةيضار هنع تفرصناو ةبغار ةعضاخ هيلع تدفو الإ ممألا رئاسو
 « رارقتسالاو ءاخرلاو ةوقلل ًالاثم تناك يتلاو سلدنألا دالب يف ةيمالسإلا ةراضحلا اهتغلب يتلا ةيسايسلا
 ةرامإوروغثلا ةرامإ) لثم ةثيدحلا مظنلا تنسو ندملا يف ةرادإلا ترهدزاو قفارملا ةفاك ومنلا مع ثيح
 لا

 ىلإ .7*2ةبطرقب ةعامجلا يضاق ىلع اًضيأ لب ٠ بسحف ةطلسلاو ةرادإلا نع ال ءاضقلا لفتساو
 يف رثألا دعبأ اهل ناك ةيجراخلاو ةيلخادلا مظنلا هذه لك « عيرفتو نيئقت نم ةبسحلا ماظن هفرع ام بناج
 تاميظنتلا نإ ... ١ ثيدحلا خيراتلا علطم يف مدقتملا ملاعلا اهفرع يتلا رييستلاو مكحلا قرط ءارثأ

 عويذلا اذهو .80*2... ىطسولا روصعلا ةياهن دنع ةيبرغلا ابوروأ يف اهتيص عاذ ةبطرق يف ترهظ يتلا
 : يراضحلا حقالتلا ىلع ليلد ريخ موقي

 79١. ص ء(198١ ةرهاقلا) ؛ يسلدنألا خيراتلا : يجحلا يلع نمحرلا دبع 0(

 مرتلما1 سعتدس طلمامسقأتع 1 كماتمسقر 83 تيتنا, 1970, م. 110 : يجحلا يلع نمحرلا دبع (07)
 ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمر ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدئبملا ناويدو ربعلا : نودلخ نبا (05)

 .198صاءاأجت م توريب) ,ربكألا
 .81 ص ء١ ج ؛ 41434 + توريب) « سابع ناسحإ روتكدلا قيفحت « بيبطلا حفن : يرقملا هه(
 .؟7- ؟"5صعء( ١9595 2 توريب) ٠ سلدنألا يف ةيمالسإلا ةراضحلا : يجحلا يلع نمحرلا دبع 06050

 2 ١ ددعلا م1 دادغب مظع | مامإلا ةيلك ةلجم - «سلدنألا يف هتساردو ءاضقلا » : يجحلا يلع نمحرلا دبع (ةها/)

 .١١5١ص

 21017131-18171 1 : 111؟اماعع 0ع ل'ظدص جلت تانك !طتفلل [مناتم 111 من 14 : رظنا 26م

"2. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 1 سلدنألا هف يدم همم همم م ممم همم همم م مس همم همس هس هس همم هد هم م مم م هس م م م د مشل

 : ةيعامتجالا ةايحلا )ج١

 ىلإ خيراتلا بتك هتلقانتو هتيص عاذ راهدزاو مدقت نم ةينارمعلاو ةيندملا ةايحلا هتغلب ام كلذب ينعنو

 راوزلا ةلبق ىهو ءابوروأ نيبج ىلع ةرد يه اينابسإ نأب لوقلا يف مويلا نانثا فلتخي الو « اذه انموي
  ةدلاخلا نيملسملا رثآم نم ةيتأتم ةيراضحلا ةورثلا هذه . ةرومعملا ءاحنأ لك نم اهيلإ نيدفاولاو

 يكبن اننإ لاقي ال ىتح ةطانرغو ةيليبشإو ةبطرق : لثم ةعئارلا سلدنألا ندمب ىنغتنل دوعن نل فوسو

 انتتأ ةداهش عورأ لعلو ةدلاخلا نمزلا ةداهش لالخ نم دجملا اذه ةءارق لواحنس اننكلو « ةديلتلا انمايأ

 لاتختو اهبابشب رهزت ؛ ملاعلا قئور يه ...» : لوقت ثيح ةبطرق نع ثدحتت ةينارصن ةرعاش ناسل ىلع
 . 2372... اهتاريخ لكب ةعشمو اهتاعادباب ةررهشم اهتمظعو اهتوقب ىداهتتو

 روعشلاو يعولا ةجيتن ءاج سلدنألا يف ةيعامتجالا ةايحلا هتفرع يذلا قيمعلا لوحتلا اذه

 ْ 297 «رصانعلا فلتخم نيب اهيف قرف ال يعلا ةنطارملاب»

 اهعراصتت ةايح سلدنألا لهأ شاع « ةيهافرلاو ةعدلا بابسأ لك هيف ترفوت يذلا وجلا اذه يف

 اعمتجم مهرابتعاب سلدنألا لهأ ىلع ذخآملا ترثك دقو ؛ لضفألا وحن يعسلا ةيدجو وهللا تايرغم
 . !1١ اهعمسي ةنيق وأ اهبرشي اسأك الإ هل مه ال» « راطخخأ نم هب طيحي امع اًيهال اًعمتجم اًيقالخأ الحنم

 اًجيسن اونوكف « ةايحلا بحو ملعلا بح نيب ٠ لزهلاو دجلا نيب سلدنألا لهأ شاع اذكه
 (17١(ةيلئاعلا هتاطابتراو ةيسحورلا هلاكشأ» لك هنع اوذخأ و ابوروأ ىراصن هب رثأت اصاخ اًيعامتجا

 . 21171 ةيرامعملا طامنألاو ةينبألا) لثم ةيجراخلا ةيداملا هلاكشأ ىتحو

 : ةيداصتقالا ةايحلا (د)

 ىلع اساسأ تدمتعا ةروطتم ةيداصتقا ةايح ةيمالسإلا اهدوهع ةليط سلدنألا دالب تفرع دقل

 اهريغو سلدنألا نيب براقتلا لماوع نم ًالماع لثمي داصتقالا ناكو . عئاضبلاو علسلا لدابتو جاتنإلا

 دقو .2'؟!تالحرلاو ةيفارغجلا فاصوألا بتك هتتبثأ ام اذه « ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا دالبلا نم

 ةيسلدنألا ةعاضبلا جاور لهس ام اذه . ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا نيدايمب نويماشلاو دوهيلا صقخا

 2101081 ( الزمام : !'ظةرهعسم لمف 8لهنتسم# 4 روتكف 2 يوكيب 2

  5١آم مممكاع ةسلهأمابعو ني ةعفطم كمعمأ انف مم. : 21318155 1181/0111

 ١113. ص٠ (م5 «لاسئفورب رشن « توريب) « مالعألا لامعأ : بيطخلا نبا (51)

 10518 خلالنا خلك 11 1م 0011م 8 تتملم 81لأعمل ادن الدامس لع اةعوحصسمس قلااسي الالات دواء. 421 طامي 1963. (51)

 ١١9. ص « ةيئابسالا ةيمالسإلا ةيئبألا : سابلاب سيروت ودلوبويل (5)
 لقوح نباو يرخطسألا هبتك ام كلذك ؛ يبوقعيلل نادلبلا ؛ ةبذادرخ نبال كلامملاو كلاسملا باتك : كلذ لاثم (14)

 . يريمحلاو يسيردإلاو 3 يركبلا ديبعوبأو يزارلا دمحأ خرؤملاو يومحلا توقايو سلدنألا نع يسدقملاو

"١ 



 ا ةيسلدنألاةبرجتلاةيزكرم

 ماشه هنباو يناثلا نمحرلا دبع يدهع يفف» . سلدنألا عوبر يف ةدروتسملا ةعاضبلا دجاوتو جراخلا يف

 دادغب يف ثدحي امب اًيسأت ةعاضبلا نم هنمث الغ ام وحن ليملاو خذبلا بح رهاظم ةبطرق يف ترهظ لوألا
 1 (19)(ةطئزيبو

 تغلب امك . جاتنإلا ةرثكو يعارزلا حالصتسالا ةرهاظ هتكز اًبيجع اروطت ةحالفلا تفرع دقو

 تلغتساو « ةيناويحلاو ةيعارزلا تاعانصلا ترهظ ثيح نيطبارملا دهع يف ةصاخ اهجوأ ةعانصلا

 ةراهمل ارظن ىلوأ ةجردب ةحالفلا تدافتساو ؛ عينصتلا ةكرح يف سلدنألا يف ةرثكب ةدوجوملا نداعملا

 ةعانص لثم ةحالفلا ةمدخل لئاسولا ريخست يف وأ .77١2ةرشابملا ةيواميكلا تاعانصلا يف سلدنألا لهأ
 . 57 هايملا لقن ةيلمع اهنم تدافتسا يتلا صاصرلاو ريدصقلا

 يذلا ءيشلا» امومع سلدنألا لهأ هفرع يذلا نانئمطالا وج ديلو ناك ةيداصتقالا ةايحلا راهدزأ نإ

 . "406 ابوروأ هدهعت مل ءاخرلاو ةيهافرلا نم اًنول سانلا نيب عاشأ

 : ةيملعلا ةايحلا (ه)

 ىلإ يمالسإلا يبرعلا يفرعملا ثارتلا لقن تزيم يتلا رهاوظلا زربأ نم ناك يملعلا بناجلا نأ ودبي

 يذلا ملاعلاب بَّقلملا ( وسنوفلأ ) هب ماق ام كلذ ىلع لدأ الو ةماع ابوروأ ىلإ اهنمو ةينارصنلا اينابسإ
 بناجلا اذه . ةيمالسإلا ةفرعملاو ملعلا عورف نم عرف ىأ لمهي مل ىذلاو «هتورذ هدهع يف لقنلا فرع

 يلاتلابو 2 مهفراعمو مهمولعي ءايوقأ برعلا ناك امدنع الإ لصحي مل 4001110121102 ةفقاثملا نم يحلا

 ىلع نوركني نيذلا مه نوريثكو . مويلا انتراضح اهشيعت يتلا ةيفرعملا ةمحلملل نيسسؤملا نم اوناك

 مهمالحأ هفستو مهلاوقأ دّنفت ةيخيراتلا دهاوشلاو قئاقحلا نأ ريغ « لاجملا اذه يف مهرود نيملسملا

 ىلع صرح رسنوفلا نود نإ -١ يسلدنألا ركفلا خيرات باتك بحاص ثلاثنج ايثنلاب ركذي . ةيرصنعلا

 نونفلاو مولعلا اهتمجرت دئاوفلا هذه ١57 «(عفانمو دئاوف نم اهيف دجو امل كلفلا ملع يف بتكلا مهأ ةمجرت

 عاذف ؛ اميظع اًنأش اهب اوبستكاو دعب اميف ىراصنلا مهنع اهذخأو نوملسملا اهيف عرب يتلا ةيفرعملا

 17081285 8ملظمحك () : هآ - ممهلداسم ذم 18 . لع !'آولدنص 8[نانانالع كل. 1975 : ةيمالسإلا ةعوسوملا رظنا (50)
 "1هردتع 1 م: 5

 , ةرهاقلا ) «ىسيع دمحأ ةمجرت 2 طسوتملا رحبلا صضوح يف ةيراجتلاو ةيرحبلا ىروقلا 8 سيول دلابيشرأ 55١

 5١٠١, ص٠ 0مم

 5 ص ٠غ يمالسإلا برغلا يف ةيندملا مظنلاو ندملا : لاسنقورب يفيل 67

 12017 (5) : 811م (هأدع لعم ميتعتشاستمدع ل' ورد هريس م لوا 1ا/ 1١ 58 : يزود 4(

 ص م0 ةرهاقلا) 6 ىلوألا ةعبطلا © سلؤم نيسح ةمجرت )0 يسلدنالا ركفلا خيرات 1 ثلاثتج ايثنلاب 59(

 ,. و

" 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ل د ايل 7 بما غل تم ب مف لا دس ا ا بة ا كالا حرا رف ا ع ب

 يفرعملا ثارتلا بتك مهتدّلخ دقو برعلا مولع نم اودافتسا نيذلا رثكأ امف . مهتملك تلعو مهتيص

 ("0) 6زطء8ز6 لاثملا ليبس ىلع ركذن ءالؤه نيب نم مهفراعم لصأ ىلإ ةراشإ ىندأ نود يبوروألا

 ماقرألا لخدأ : يذلا وهو ايلاطيإو ايناملأو اسنرف يف تايضايرلا مولع عاشأ يذلا ( م١٠٠1 - 90)

 برعلا نم فراعملا هذه بلط دقو . . . ربجلا ملع يف تالداعملا ضعب نم دافتساو ابوروأ ىلإ ةيبرعلا
 يا الو ةبطرق يف

 ملاعلا هنع لوقي ىذلا (01 802515 ) يوارهزلا مساقلا وبأ هيف عرب يذلا بطلل ةبسنلاب نأشلا كلذك

 قيرغإلا دنع 20111 5عأدأع نيينيتاللا دنع "هاون" ( طوطسعتمل' ةعواندمةملمدا8) يلاطيولا

 لكب هل فرتعا يثالثلا اذه . برعلا دنع «فيرصتلا» باتك بحاص يرارهزلا مساقلا ربأ 818(7نءهكذك)
 150 ءارشناو لطف

 : ىهف امخض اًجاتنإ اهباحصأ كرتو سلدنألا عوبر يف تعاذ يتلا فراعملاو مولعلا ةلمج امأ

 « خيراتلا « ةغللا « رعشلا « بدألا « يأرلا « ريسفتلا . هقفلا لوصأ « نآرقلا « هقفلا « ثيدحلا)

 كلذ ثدح "7 ( ةفسلفلا « فوصتلا « دهزلا «مالكلا ؛ ةحيحصلا ةيبيرجتلا مولعلا « ةيعيبطلا مولعلا

 بضني ال ءارمألا ناكو « ناقرتفي ال ناوئنص ناطلسلاو ملاعلا ناك ثيح « سلدنألاب ءاطعلا مايأ

 لضفو سلدنألا نع ثدحت امدنع (ه779) يدنقشلا ديلولا وبأ راشأ دقل « ءاملعلاو ملعلل مهعيجشت

 فئارطلا كولم ماظنلا اذه راشتنا دعب راث املو :١ فئاوطلا كولم اركاذ ةفرعملاو ملعلا تالاجم يف اهلهأ

 يف اورابتو ملعلا قوس اوقفن ذإ دابعلا ءالضفل معنلا ىلع عامتجا مهقرفت يف ناك . دالبلا يف اوقرفتو

 . ينالفلا كلملا دنع ينالفلا ملاعلا» : لوق الإ مهتاهابم مظعأ ناك امف موظنملاو روثنملا ىلع ةبوثملا

 نم حادمألا تهبنو ؛ مراكملا يف هعسو لذب نم الإ مهنم سيلو يئالفلا كلملاب صتخم يئالفلا رعاشلاو

 . "17 « هئانب رهدلا لوط سيل ام هرثآم

 ثدح لب مولعلا مهدهع يف ترهدزاو ءاملعلا اوعَّجش نيذلا مهدحو فئاوطلا كولم نكي ملو

 ىلإ.ةيبدألا اهتاكرحو اهئاملعب رهزت سلدنألا ندم لك» : تناك امك « ةفالخلاو ةرامإلا دهع ىف اًضيأ كلذ

 .2) « ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةضهنلا بناج

 ) )1١مساب فورعملا ثنعخ لسدتتللادع : وه 81101351151111
 14101 111015 : 11 ثأمأعم لعو هعهطبو كأ لمع رحمن كل ل : رظنا (ع/1(

 ْ . ”١177 ص: هسفن عجرملا (11)

 101170101111011: طع مسلم لمع [نانصدمع ةسلملماسم لاخلا هانال 1/7111 ءاععأو 0 نومبو 8 رم 141- 142. (/9)

 11١. ص 2 ١ج٠ بيطلا حفت : يرقملا 0ع37

 [ك1فل]ك, ةقالضأا : اش اثم شع ن 3هالأالد هاب 10 هتمنام ةئالاظال, خافت 1966 8 : رظنا (/6)
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 لاا ا ا ا اع اا ع ا اا ع حا ا عا ا ا تا ةيسسسلدلألاةبرجتلاةيزكرم

 برغلا دهشو سلدنألا مهتبجنأ نيذلا ةيفرعملا زومرلا ضعبب لادتسالا يفكي مولعلا لاجم ىفو

 : ةصاخ ركذنو « ةديدع ةيملع نيدايم يف مهتعاربو مهتهابن ىلع

 لوادجلا حلصأو بالرطسالا نع بتك ( م7١٠٠ : ت) يطيرجملا دمحأ نب ةملسم مساقلا وبأ 5

 . تايضايرلا مولع ناديم يف رهتشا ( م16١1 : ت) حمسلا نبا مساقلاوبأ -

 مهل 068- مساب نيينيتاللا دنع فرعو كلفلا ملعب رهتشا : يبرغملا بتاكلا ينابيشلا نسحلا وبأ -

 .(م١1 4+ : ت)هقعا

 تمجرت دقو تايضايرلاو كلفلا ءاملع رهشأ نم (م18١1 :ت) :يقفاغلا رمع نبا مساقلا وبأ

 . ةيربعلاو ةينيتاللا ىلإ هتاباثك

 دنع فورعم يبرع حارج ربكأ وهو ( م :٠١1 ت) قفألا هترهش تقبط يذلا يوارهزلا مساقلا وبأ -

 عمجملا لامعأ عمجو ةيكلف تادعم عنص يذلا ( م 1١817 : ت) شاقنلا ىبحي نب ميهاربإ وبأ 0

 . ةيربعلاو ةينيتاللا ىلإ هلامعأ تمجرت دقو « ةلطيلطب يكلفلا

 مولعلا نم ابوروأ هتمنغ ام ثحبلاب لوائتن امدنع ىرخأ تافاضإ انل نوكتسو تانيعلا ضعب هذه

 ةرفوو فيلأتلا يف ماكحإلاو « ديوجتلاو ةدوجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا تزيامت دقف مومعلا ىلعو . ةيبرعلا
 ريقاقعلاو تابنلاو بطلا تالاجم يف اهتورذ « ةريخألا هذه تغلب دقو « ةيلقعلا مولعلا يف جاتنإلا

 . نويبوروألا الإ مهفلخي ملو مهفلخ نم راس مهراثآ ىلعو «باسحلاو كلفلاو

 : ينفلا عادبولا 4

 يتلا بناوجلا قحب يهو بدألاو ةرامعلاو ىقيسوملا : بناجلا اذه يف ركذلاب صخأ نأ تدرأ

 يمالسإلا ثارتلا ةيمنت يف تمهاس يلاتلابو سلدنألا يف نيملسملا ةحيرقو ةيرقبع اهيف تقتفت
 : صوصخلا هجو ىلع ابوروأ هتنج ام اذهو 5 ةماع ةروصب يناسنإلا ثارتلاو اصوصخ

 . ةينانويلا ةسردملا يه يرشبلا ينفلا ثارتلا تّدغ يتلا مألا ةيقيسوملا ةسردملا : ىقيسوملا

 ةينانويلا ةيقيسوملا تايرظنلا نع فشكلا يف ابوروأ نم قبسأ لاجملا اذه يف اوناك برعلا نأ كشالو

 "ع



 0 ا 0010131

 هيجوت ىلع ردقأ تناك سلدنألا يف ىقيسوملا نإف يلاتلابو . ةيقرش تايطعمب اهئارثإو اهباعيتساو
 ناك اذل ؛ طيسولا يروغيرغلاو ميدقلا ينانويلا جاتنإلا نم ةدافتسالاو ابوروأ موخت ىلع ينفلا لاجملا

 نيب ريثأتلا ناكو . اسنرف بونجو اينابسإب ةيئامورلا يناغألا ةصاخ : اًحضاو يبوروألا نفلا ىلع اهريثأت

 ةلاصأ نم ىتأتم ريثأتلا اذهو « يقيسوملا ءانبلاو عاقيإلا لالخ نم اذه انموي ىلإ نومضملاو لكشلا يف

 ثحابلا ةلوقب كلذ ىلع لالدتسالل يفكيو ةيبوروألا ىقيسوملاب اهنراقت امدنع ةيبرعلا ىقيسوملا

 ةرملاب عضخي ال اهيف عاقيإلا نأب يحوي داكي ةيبوروألا ىقيسوملل يعاولا عامسلا نإ ١ :نيليف رييب يسنرفلا
 ةليصأ ةرهاظ لقن مل نإ ًاليصأ ارصنع لّكشي اهيف عاقيإلاف ةيبرعلا ىقيسوملا امأ ... ةنيعم ةدعاق ةيأل

 اهميهافم ديدحت يف اًيساسأ ارصنع لكشتو ؛ ةيمالسإلا بوعشلل ةيقيسوملا فانصألا رئاس يف ىّلجتت
 ةصاخ تايضايرلا يف نيملسملا ةعارب ىلإ دوعت ىقيسوملا يف ةعاربلا هذه )١"2. « ةيلامجلاو ةينفلا

 يقيسرملا نعل ةيلكشلا دينبلا:نيدشت ىف (هتاسأ .(رودو اقبالا بعلي 9: قدناذ ةاثتتاف لزقي ؛ تابحلا

 ٠ (باسحلا) يقيطامترالا ملعب ةديطو ةقالع هطبرت .. ناحلألا ةنمزأ ريدقتل اًيددع اًسايقم ربتعي وهو ..

 ةبسنلاب نأشلا كلذك . لاجملا عاستا مدعل رثكأ قمعتلا نكمي الو ةيسلدنألا ىقيسوملل ةميقلا نم ضعب هذه

 ىقيسوملا ةيملاع نع دهاوش هذه , ىقيسوملا ملس مسرو ( ةراثيقلاو دوعلا ةلآ لثم ) ةيقيسوملا تالآلل

 ىقيسوملا نم ةيح تانيع ىلإ مههارنأ نم تعمتسا كانهو انه نم ...» (""7 « ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ىلإ سلدنألا نم ىقيسوملا نع هثيدح ىف (آبمانذ5 1/13001) ودرايف سيول هلاق ام اذه "9! (ةيبرعلا

 ا . يتايفوسلا داحتالا

 ىنفلا لقنلا اذه ءاج دقو . هب ناهتسي ال يبوروألا بدألا يف سلدنألا يملسم ريثأت نإ : بدألا

 . ةيبرعلا ىلإ ةينيتاللا نم لقنلا ةكرحو نيملسملل ىراصنلا ةطلاخم نم ىوتحملاو بولسألل

 يتلا ةيفاقلا هذه « ابوروأ تزغ دق يبرع لصأ نم يه يتلا ةيفاقلا ةمينرت دجن رعشلا لاجم يفف

 رشع يداحلا نرقلا ةياهن يفف . لجزلا اهنم يتلا ةيئانغلا تاحشوملاو ةينيدلا راعشألا يف ترهظ

 تايماع ىلوأ (سنفورب ) ةغلب ينادجولا رعشلا نم عون لوأ اسنرف يبرغ بونج يف رهظ يداليملا
 لاصتالا ةريثك تناك ةقطنملا هذه « هييتاوب ريمأ ( عساتلا ميلو ) ىلإ ىزعُت ةليلق دئاصق يف كلذو ةينيتاللا

 هبشي ركبملا ينادجولا رعشلا اذه نأ ىلإ ةيبوروألا تاساردلا ريشتو سلدنألا يف ةيمالسإلا كلامملاب

 . 43 ص ىلإ 35 ص نم #ةةتاءاالات ل5111 : له طم 8لسمأعمل د. 19,21 وصنف ا: نطق 40 رظنا (ع0)

 101/101 1/1010151/1 ثنا لع اش !اانكاودن نأ , 58011815 1980 م0 : رظنلا (70)

 1/1411201 طانمأو : العا مأعب لمع ةعوطعمو نما 11 م4 : رظنا (0)

 "هه



 روهظ ثيح نم كلذو « نمزلا نم نينرقب هتقبس يتلا ةيسلدنألا لجزلاو حشوملا طامنأ ريبك دح ىلإ
 هبشلا ريثك سنافوربلا رعش نأ ىرن ..» : ينيتاللاو يقيرغإلا رعشلا ثوروم اهدهعي مل يتلا ةيفاقلا

 بدألا ىلع ىراصنلا لابقإ ةرثك ىلإ دوعي اذهو 217« ... نومضملاو لكشلا ثيح نم يبرعلا رعشلاب

 رعشلا ىلع نابسإلا ىراصنلا لابقإ نم عساتلا نرقلا طساوأ يف ةبطرق نارطم ىوكش امو «يبرعلا

 .ةيسلدنألا ةيبدألا تاحفنلاب موقلا ءالؤه رثأت ىلع ليلد الإ ةيمالسإلا ةفاقثلاو يبرعلا

 ناملألاو زيلجنالا هنم لانيل اهادعت امنإو اسنرف يف طقف رصحني مل يمالسإلا بدألا رثأ نإ

 فراعملا روبعل ةيناثلا ةباوبلا دعت يتلا ةيلقص ىلع تحتفنا يتلا ايلاطيإ لعلو ."'نويلاطيإلاو

 . يمالسإلا يبرعلا يبدألا ثوروملاب اهئابدأو اهباّتك نم ديدعلا رثأت تلويسدق «ايوزرأ نإ ةيمالسأإلا

 يف هتيص عاذو سلدنألا نطوتسا يذلا يمالسإلا يقرشملا ةرامعلا نف نوكي داكي : ةرامعلا نف

 ةجرالل اًميسجت تناك ام ردقب ةرامعلاو « ابوروأ اهتنج يتلا ةيلامجلا تارثؤملل زيمم مهأ ؛برغلا
 يتلا ةينارصنلا ةعامجلا راظنأ طحم تناك يمالسإلا يبرعلا عمتجملا هفرع يذلا غولبلاو جضنلا

 يوضع اًبيكرت ميقي نأ هنأش نم ام لك سبتقت تحارف « هرهاظم لكب ةيمالسإلا ةايحلا طمن اهاوهتسا
 . رثأتلاو دحألا ةبغر نع قدصب مجرتي

 لوطي هنإف ةفلتخملا ندملا ءاحنأ يف ةيبوروألا ةرامعلا ىلع ليخدلا يمالسإلا عباطلا عبتت اندرأ اذإو

 تاعادبإب ةيبوروألا ةرامعلا نف ىف فرعي ام داعبأو قئاقح ىلع فوقولا ائيفكي نكلو ) ثحبلا انب

 ملعم لثم) ايلاح ةمئاقلا ملاعملا ضعب يف تاريثأتلا هذه ىلع فوقولا ةياغ ىلإو ؛ةضهنلا
 00( اد نون

 ةيليبشإو ةطانرغو ءارمحلاو ةبطرق هتفرع يذلا نارمعلا ةعور نأ كردن رثأتلا اذه لالخ نمو

 نأ نكمي الو .ةينارصنلا ةرامعلا نف ىلع ضرف يذلا هباشتلا ةقيفح مسج ةيسلدنألا ندملا نم اهريغو
 برغلا رثأت نأ امك ٠ تالاجملاو نيدايملا لك يف ةيراس نوكت ةفقاثملا نأ كلذ ؛ ةذاش ةرامعلا نوكت

 . ةيناسنإلا ةراضحلا ءارثإ يف ةمهاسم الإ كلذ لك امو « ًالماشو اماع ناك ةيمالسإلا ةراضحلاب

 . ١4١ ص « 7 ج , قباسلا عجرملا (19)
 بدألا يف يبرعلا بدألا ريثأتل ضرعتت يسلدنألا بدألاب ةصاخلا كوحببلا بلغأ اهيلع ثدمععا ةردان 50 0 00

 12011 111011485 587100111872: هياهع ةرافسل منك هل 5ايام 7
 طالاضألال 5 : 1ةلذامانع لع طهسأم 1س [1 م: 5 : باتك يف ) حلوو انصدم لف طاق ) ملعمب ا 1 2 0120(
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 ا تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سلدنألا 2 دارا و تو د عدقج 308 فعن ع د دبا هادف عال طاح ودب ر ذرطرع هاد نأ أ معا داع ع اداع م م عبور حصص درر همس

 : ةبرجتلا هله ةيملاع ال

 هباتك يف نوطراس جروج هب مّدقت يذلا حرطلا وه بابلا اذه يف هدامتعا نكمي ريبعت عورأ نإ
 رشبلا لك دوهج رابتعالا نيعب لخأت يتلا لانس نأمل ةيسنإلا هذه «ةديدجلا ةيناسنإلاو ملعلا خيرات»

 امنإو « بوعشلا نم بعشل تسيلو ناسنإلل يه ةراضحلاف ؛ ةيناسنإلا ةراضحلا ءارثإ يف مهتامهاسمو

 ةيناسنإلاو ملعلا حبصي كلذبو دوعوملا ردقلاب اهتغايص يف مهاست يتلا فارطألا ةباثمب رشبلا دارفأ لك
 اهنع رّبع ىتلا ةيملاعلا ىه ةيسنإلا هذه ("1)« ةيئاسنإلا ريمض وه ملعلا نإ ١ : ناقرتفي ال ناونص
 مدعو ةفرعملا تابث نم قر لهني امنإ ايندلا هذه نارطأ حاسفنا نإ ١ :هلوق يف (0ممعمطعتسع:)

 تاعادبإ نع اننيعأ ضمفن نأ انل ناك ام اذل ؛ ناسنإلا نم حعبصي كرديو فرعي امو . لاوزلل اهتيلباق
 80« اًنع ةبيرغ ىرخأ ممأ ىلإ عمتسن ال ىتح انئاذآ مصن وأ نيرخآلا

 ىلع تضافأو اهتعادبإ تّكزو تاراضحلا لك تفصنأ ( نوطراس )ركف تمزال يتلا ةيسنإلا نإ
 اذكهو «ملعلا لضفب ةدحاو ةمأ ةيرشبلا هيف حبصت يذلا ءاعولا ةيسنإلا هذه نوكت نأ ورغ الو اهلئاضف
 نم ةقرفتم ةددحم ءازجأ يف ترهدزا اهنإ) : ةقشلا دعب مغر ومنتو ناسنإلا يف بصنتل ةفرعملا عرفتت

 اسنرفو سلدنألاو سراف يف مث ؛ نابايلاو نيصلاو ايقيرفأ يف مث , لباب يف ىرخأو , رصم يف ةرم : ملاعلا
 ,(94)( اكيرمأو ارتلجناو ايناملأو

 ثوحبلا ليلضت نع نيديعب ملعلل ةيقيقحلا ةصقلا ةيلدج مسرئس ؛ ةيسنإلا هذه لالخ نم نحنو

 نم يرشبلا ركفلا ناك اذإو تاريغتمو تباوث كانه . رشع عباسلا نرقلا دنع ملعلاب فقت يتلا ةثيدحلا
 يوتست ال ةيروطتلا ةرهاظلا هذه ةساردو هتابلقتو هلاوحأ لك يف همزال دق يخبراتلا روطتلا نإف ؛ تباوثلا

 ةبرجتلا ْنِإف , حرطلا اذهب ائمآ اذإو ٠ لماكتم يلدج ءانب ىلإ عضخت نأ بجي امنإو ثادحألا ىلع زفقلاب

 نيب لصو ةقلح نوكتل ةيمالسإلا ةلصحملا راطإ يف ةيفرعملا تاطحملا ىدحإ ةباثمب نوكتس ةيسلدنألا

 نم ةهجاو لّكشتل ثيدحلاو ميدقلا رصانع اين ا تا ءارنإ ةقلخم  تردلارو قرشلا
 نيذلا نيدقاحلل يأر الو نيركنملل ناكم الف , نورخآلا اهدمتعا يتلا ةدعاقلا ةباثمب نوكت نأ اهنأش

 الإ رضاحلا ةروص ميقتست ال ءالقعلا قطنم ىفو . قباسلا يفرعملا يعادبإلا دملا اذه لضف نوراوي

 . اعم امهب الإ لبقتسملا ينبني الو يضاملاب

 524110110 : طع 111 مام هذ 85كعصمم هل طفت امن - "النخل نل)لد»الدرلع 1956 :١ جروج « نوطراس (45)

 . (باتكلا ةمدقم» : رظنا
 02م م8011 (1-1) ظعوعممعأم اص اطع ةعام (تاانات أحال, 55 1 رظنا فق
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 معمل مم همم هع ع هع هم مم مع همم م مم مم م مع همم م هم ممم هم مع مم هام هم هع ل ةيسسلدنألاةبرجتلاةبزكرم 1

 | ةغايص يف اهتمهاسمو يفرعملا اهدجم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا ىلع نوركني نيذلا مه نوريثك
 يف اوناك ةلقنلا ىتحو « هلقن درجم اوناك مهنأب لوقلا ىلع راصتقالاب « ةيناسنإلا ةيملعلا ةموظنملا

 نم رفن لواحي» : هلوق يف نرطراس جروج هضحدي ءارتفا اذهو « يبرعلا سنجلا ريغ نم مهظعم

 اونوكي مل برعلا نأبو ام راكتبا هيف نكي مل هنأ مهئاعداب ميظعلا جاتنإلا اذه ردق ارسخبي نأ نيخرزملا 1

 . 400(... حداف أطخ نع فشكني مكحلا هذه نإ ؛ نيدلقم ىوس |
 عوار 1

 ةبرجتلا نع ليق ام امأ « هتمرب لك يمالسإلا يبرعلا ثارتلا ىلع طّلس راكنإلاو دوحجلا اذه

 لالخ نم هيلإ ةراشإلا نكمي هنإف ادج مهم اذهو « يسلدنألا خيراتلا ىوتسم ىلع اهتناكمو ةيسلدنألا

 : نيثحابلا نيب راد امو « ةيسلدنألا ةبرجتلا عم برغلا لماعت ةيفيك لوح روحمت يذلا نحخاسلا راوحلا

 نأب رقي يذلا زيشناس سكع ينابسإلا خيراتلا نم أزجتي ال ءزج وه سلدنألا خيرات نأ ىري يذلا ورتساك

 . ينابسإلا خنيراتلا ريس يف ًراسكنا لّكش دق يسلدنألا خيراتلا ا

 وهو .ايروعش ال ناك ناو نيضفارلا دنع ىتح باستنالا روعش قمع ىلع ليلدتلل ةيفاك ةيلدجلا هذه 1

 . ريخ لكب رشبي رمأ وهو تّلق هتدح نكل اذه انموي ىلإ ضعبلا مزالي لازام ساسحإ 1

 ؟ برغلا ىئج اذام-8 5

 ءوضلا ءاقلإب الإ يمالسإلا ثارتلا ىلع هعالطا نم برغلا اهانج يتلا ةدافتسالا ديدحت نكمي ال 0 ْ
 لامعأ عبتتو رشع ثلاثلا نرقلاو يداحلا نرقلا نيب ام سلدنألا يف ترهدزا يتلا ةمجرتلا ةكرح ىلع 1

 1اس هرلخلا لقت لافتم ف ةئار نيلدنألا رابعا كمي تنابلا اله: فا. ةيمالسأل فراسملل نلفانلإ ا
 اهريغ تقاف ةليوط تارتف دادتما ىلعو اًئيمأو اًقيثك» لقنلا اذه ناك ثيح « ينارصنلا يبرغلا ملاعلا ىلإ 1 ْ
 "ل ىرخألا نكامألا يف ا ا ْ

 ةراشإلا يفكت ددصلا اذه يف « اهتفاقث عادبإو رصاعملا يملعلا اهمدقت اهيلع تنبو ابوروأ اهتنج يتلا ةدئافلا ىودجب رارقإلا نكمي ةيملعلا مهتناكمب اورهتشا ةيمالسإلا فراعملل نيلقانلا نأ انفرع اذإو 0

 : الثم ركذن كلذ نم مهلوقن تايوتحمو نيلقانلا ضعب ىلإ
 : ركذن اينابسإ يليصأ نيب نمرشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا : ىلوألا ةعومجملا (أ)
 : توريب) 6 ىلوألا ةعبطلا خورف رمع روتكدلا لقن 2 طسواالا قرشلا ةياعر يف ةيبرغلا ةفاقثلا : جروج نوطراس 0(

 : ه١ ص ١ + (فراعملا ةيتكم تاورشنم

 341811 ىل1ل0 : آش 5نلمراعن ةتضانع تا عمت نافع لسع ل' ىنماسأمو ةناعصتألا نع سن كأداف آ[نكتض 1966 2. ف مجار م5(
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 تاءاضطعلاو تابلقتثلا نسم نؤزق : سلدنألا 0202-22-2 ممم ع ع م مالم مع ع سس عع

 ىلوتو ةينارصنلا قنتعا يدوهي وهو 11025 ل 58181116 مساب فرعي يذلا آمدصصغو 815م016م515

 .:لانشلا ىلإ ةيرعلا نه عولعلا لك
 , 2477 ةينيتاللا ىلإ ةيلاتشقلا نم ةمجرتلا ىلوت يذلا وهو 100101110115 (31110158171015 -

 : مهنيب نم ركذن اينابسإب اوماقأ نيذلا بناجألا : ةيناثلا ةعومجملا (ب)

 . رشع يناثلا نرقلا نم نايلاطيإ : طاوؤمدم لأ 15011 - نطغتتلو لأ مط

 ةفرعملاو ملعلا مالعأل هعمجب رهتشا انوميرك يد نأ ريغ ةمجرتلا يف لماكتم لمع امهل نانثالاو
 م0 نيملسملاو نيينيتاللا نم

 :رشع ثلاثلا نرقلا : ةثلاثلا ةعومجملا (ج)

 . آناطعمو لما 5ةطغت لع ةقانمة0ا213 ىربكلا ةعومجملا هيلا بسنت يذلا (417 ملئودمم 5ةطلم

 تامدخ اومّدق دق مهدجن يبرغلا ركفلا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا فراعملل نيلقانلا ءالؤه لاثمأ نإ
 . هروطتو ىبوروألا يفرعملا طمنلا يذغت نأ اهنأش نم ةميق تاذ تافاضإو ةمهم

 اوفاضأو اودهتجاو اولقن نيذلا نع فرطلا ضغن نأ نكمي الف ةلقنلا ءالؤه ةمئاق تلاط امهمو
 : ركذن ءالؤه نيب نم ةديدج فراعمو مولع قيقحت يف لضفلا مهل ناكف

 ةطقن هسفن تقولا يف لثمي ملاعلا اذه ( م٠171ةنس ىفوتو م١17١ ةنس دلو ) ا.60ه022100 15ه 5

 . ةثيدحلا فراعملاو ةميدقلا مولعلا نيب فالتخالاو ءاقتلالا

 ايلاطيإو اينابسإ ىلإ رفاسو ( م111١ةنئس ىفوتو م117١ 4ةنس دلو) 410010105 ا/1112001782005

 اسنرفو

 مولعلاب امرغم هتايح لاوط شاعو .( م1115ةنس ىفوتو م1175ةنس دلو )183002 آمانآل َِ

 . 10 ةيمالسإلا ةديقعلا دض ناك هنا مغر ةيمالسإلا

 هيلع تيئنب ةيساسأ ةدعاق نوكي نأ هلأش نم ةيربعلا ىلإ وأ ةينيتاللا ىلإ ءاملعلا ءالؤه هلقن ام نإ
 الف ريثك نم ليلق اذهو « مويلا برغلا هفرعي يذلا يفاقثلا دجملا اهحرص ىلع ميقأو ةثيدحلا مولعلا

 .؟؟؟ ص . قباسلا عجرملا 7

 . ةفلتخملا مولعلا نم اًيبرع اًباتك (317) نم رثكأ مجرت هنأ ىلإ نوطراس جروج ريشي (86)
 ,ما15517- 1/8517 ةنس ديردمب ةعومجملا هذه ترهظ كحل

 28205010111 (8) : 1 هدأت قةعدطم لأ [رممرمعلو ل هدصف 8ماهرينن 1929 من912 : رظنا 00
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 و 31 2 3م 3 ماو نت دوت ب 301 ل دك وم صك ةيسينتلو ألا ةيضيرعختلا ةحنوكم

 نسحأ مويلا ظفحت ( مولعلاو خيراتلل ةيملاعلا ةيميداكألا ) هبعلت يذلا نأ امك . راكنإلاو دوحجلل لاجم

 نم ةبخنلا دجاوت امو « يبرعلا يملعلا جاتنإلاب تمتها دق اهدجن اهتأشن لنم يهو برعلا ءامكحلا راثآ

 ءالؤه زربأ نمو « ةمهم ةناكم نم يناسنإلا رثألا اذهل ام ىلع ليلد الإ اهئاضعأ نمض نيقرشتسملا

 نيسأ لاكيم .فوهريام سكام ءاكسير سويلوي « اريبير نايلويو «نوطراس جروج)ركذن

 ثارتلل اهعمج يف ةيميداكألا هذه هتمدق لمع مهأ ركذ ىسنن ال صاخشألا ركذ عمو ((31)(. . سويثالاب

 , (20دمانق 5هيتمامانتنت خينوطت عمرنا لع 5ءاعصعأم ![هطتخللا تأ 111 1/120108) ةعوسوم نمض

 ؟ نوملسملا ىنج اذام 4

 نلعيو متآملا ميقي مهبلغأ حارف سلدنألاب مهتبرجت ءاهتنا سرد اوبعوتسي مل نيملسملا نأ ودبي

 مغر ةبرجتلا هذه ءاهتنا نإ . هلجس قلغأ دق خيراتلا نأو ٠ هتياهن ىلع كشوأ دوجولا نأ ًاربتعم دادحلا

 ىتح فعمضلا طاقنو ةوقلا طاقن ةفرعمل قمعب صحفيو ةيعوضومب جلاعي نأ دبال ةوسقو ةدح نم هيف ام

 ءاهتنا ةادغ لوفألا نم ءيش ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا باصأ دقل حيحص . دئاوفو سرد خيراتلل نوكي |

 ةليط هانيعو امو هيعن نأ بجي ام اذهو « تومت ال تاراضحلا نأل ؛ ْتَمَت مل اهنكل ةيسلدنألا ةبرجتلا
 . تالماعملا أوسأ برغلا اهيف انماس نورق ةسمخ

 ؛ انتاف ام ضيرعتب نيبلاطم انسفنأ دجن اننأ امك « ديدج رصعو ديدج نرق باتعأ ىلع مويلا نحن

 ةمظعلاو داجمألاب ةلفاحلا ةيخيراتلا ةرتفلا هذهل ةددجتم ةءارق ىلإ ةسام ةجاح يف مويلا نحف اذل
 . ىّلوو ىضم امب رابتعالاو ةيلاحلا انتايح يف انمهي ام صالختسال

 وه اذه . اهيلإ هترظن يف برغلا ةاراجمو اهدأول لاجم الف زازتعاو رخف لكل ةاعدم انتبرجت نإ
 « ةفرعملا تالاجم فلتخم يف تامهاسملاب لفاح وهف يقيبطتلا بناجلا امأ ؛ ةيضفلل يرظنلا بناجلا
 ةفرعملاو ملعلا روحب فلتخم يف ةلحاطف تبجنأ اهنأ ارخف سلدنألا ىفكيو . كلذ ىلع دهاش ثارتلاو

 نباو ليفط نباو دشر نباو يرقملاو بيطخلا نبا ركذي ال ام نمف « ركفو نونفو بدأو مولع نم
 ةيعامجلا ةركاذلا يف ديعب ريثأتو « ىصحي ال جاتنإو ؛ دحت ال تاعادبإ مهل ءالؤه لك ؟ . . .نوديز
 . كلذ ىلع ةدهاش نونفلاو بدألاو خيراتلا بتكو « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألل

 2 ل ب ب بت
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-0-2-2 مس م ع مل م ع مس ع عل

 ةيسلدنألا ةبرجتلا دعب ام

 ١ ةاسأملا ةدحو ةبرجتلا ةياهن :

 ةوقو زعلا ةوخن نم اهيف هوفرع امو سلدنألا عوبر يف يراضح دجم نم نيملسملل ققحت ام نإ
 يتلا ةيراضحلا بساكملل نيكرابمو ةرابجلا دوهجلا كلتب نيهونم زازتعا لكب فقن نأ انب يرح ةمظعلا
 نم مهمايأ رخاوأ يف نيملسملاب قاح امب رثأتت نأ بجي ال ءاطعلا يف ةمقلا هذه . مهيديأ ىلع تققحت
 . ةراضح ةيأ اهشيعت نأ بجي يتلا تاياهنلا ىدحإ يه كلتو « ناوهو ةلذم

 راثآلا فلتيل ءاج باقعلا قطنم نأكو مهئاطع ةرازغ يزاوت سآم نم نوملسملا هفرع ام نإ

 تناك ةبرجتلا ةياهن نأ حيحص « نيملسملاو مالسإلا لهأل بضنيال يذلا دملا فقويلو «ةيباجيإلا

 تبسكأ ام ردقب ىسآملا هله 5 لماعتلا بورض نم برضو خيراتلا ةيمتح يه كلت نكلو ةيواسأم

 مكاحم هيلع تمدقأ امم مظعأ ٠ حئاضف يأو حئاضفلاو راعلا بوث نيدقاحلا تسبلأ اهنإف ازع نيملسملا

 مث ةطلسلا يف ايلعلا تائيهلا لبق نم نيملسملل تيطعأ يتلا دوهعلا كلت نم رذقأ ةنايخ ةيأو ١ ؟ شيتفتلا

 نم نوملسملا هفرع يذلا ريجهتلا نمز نإ 117 «ةيبيلصلاو ةيرصنعلا باينأ نعا اهباحصأ رشكو تثكن
 تاحفصلا خيطلت عيطتسي نل )7 بط تاو يارب حال اور 015 ني لإ ما

 ىقبت يكل « اهلئاضف بهذ نم فورحب خيراتلا لجسو ةملسملا ةيرقبعلا اهتقمن يتلا ةيهازلا ةيدرولا

 . سانلا موي ىلإ يرشبلا ركفلاب ةقلاع
 تلواحو سلدنألا يف ةملسملا ةيرقبعلا راثآ عبتتل يثحب نم لوألا بناجلا تصصخ دق تنك اذإو

 نأ ديرأ الف ءرخفو زازتعا لكب اهعم تلماعتو « ةيملاعلا ثادحألا حرسم ىلع اهراثآو اهتايلجت ةءارق

 لثمي مسقلا اذهو . ةيمالسإلا ةراضحلا ايازم ئراقلا نع بجحي ًالماع ثحبلا نم يناثلا مسقلا نوكي

 . ةاناعملاو طوقسلا بناج

 : دعبو ةطانرغ "؟

 ةروطخل ارظن ؛ ءاعمج ةيرشبلا خيرات ىوتسم ىلع ةمساحو ىربك لوحت ةنس م497١ ةئس ربتعت

 طيسولا نيدهعلا نيب لصو ةقلح رطخأ ناك خيراتلا اذه نإ : لوقن نأ ورغالو ءاهتفرع يتلا ثادحألا

 ةيناسنإلا تلخدو « ةيكيرمألا ةراقلا فاشتكاب ىربكلا تاالحرلا تجوت ةئسلا هذه ىفف « ثيدحلاو

 ,(م145 ١ سيراب) « ةلودلا ةيرصلعو نويكسيروملا : سايز يدوغير دور 0

 ١



 ا اح ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ااا ا اح اا اج ع هاج ةيسلدنألاةةبرنجتلاةيزكرم 0

 دشيو انمهي يذلا اذهو  اضيأ اهيفو . مويلا اهشيعن يتلا ةراضحلا ةفاقث تجتتنأ يتلا ةيملعلا ةروثلا روط

 ةيعبتلاو طاطحلالا روصع يف هطوقسو يراسأملا هلوحت ةيادب يمالسإلا ملاعلا فرع)  انهابتنا

 اهربخ يتلا محالملا زربأ نم ةيراضح ةمحلم ىلع راتسلا لدسأ ةطانرغ طوقسب هنأ كلذ ؛(؟؟!فلختلاو

 ةيبرعلا بوعشلا تلهرتف . ههجو نمزلا رادأو « نايسنلا بابض يمالسإلا يبرعلا ملاعلا فلف « خيراتلا

 اهيعو الإ اهيف قبي ملو نمزلا جراخ شيعت اهنأكو ثادحألا بقارت تثكمو زجعلا اهدعقأو ةردابملا نع

 ةيثارتلا اهتموظنم ءارثإل اهتفظوو الإ ةدراو الو ةدراش لمهت مل يتلا ةيعامجلا اهتركاذو يخيراتلا

 تهتناو ءارمحلا تلثحأو « ةطانرغ تملستسا امدنع م١ 547ةئس رياني ؟ىف كلذ ثدح ! ةيواسأملا

 يف نيملسملاو مالسإلا لقاعم رخآ ةطانرغ تطقس امدنع . دوقفملا سودرفلا . . . سلدنألا ةصق

 يبرعلا عمتجملا نم ةحيرش تفرع« يفسعتلا درطلاو بلسلاو بهنلا تايلمع اهتلتو سلدنألا

 ىلع يرشبلا خيرالا اهفرع ةيناسنإ ةاسأم عظفأ ( نويكسيروملا ) سلدنآلا ناكس نم يمالسإلا

 ىلإ سدت ألا تلوح امك :اذبأ كرف آل هاجم عش عك رولا ىف تضم ةاباملا هله قكارطألا

 ىلإ بستتي هنأب رعشي نم هيف ةايحلا رعشتسيو « دلاخلا دجملاب ريدج وه نم هؤرقي «دلاخ دجم باتك
 ل بعش

 يف اهغوصيل يمالسإلا يبرعلا يخيراتلا يعولا اهلجسو يعامجلا يعواللا اهنضتحا ةاسأملا هذه

 ءاثرلا يف ةقرغمو « نزحو ةرارم لكب ةقطان ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا مومه لكب ةلمحم ةيخيرات ةيلدج
 ايجولوبورثنالاو عامتجالا ملع يف اًبتاك وأ خيراتلا لاجم يف اًفلؤم دجت ال كنأ ىنح نينحلاو ءاكبلاو

 تاساردو تاودن وأ « ةيسلدنألا ةبرجتلل ضرعتت يتلا ةيهقفلاو ةيبدألاو ةينفلا تاساردلاو ةيفاقثلا

 ةيبرعلا ةراضحلا طاطحنا و راهدزا وأ « يمالسإلا يبرعلا عمتجملا يف طوقسلاو ةضهنلا ةيلاكشإ لوانتت

 ةيادب سلدنألاب مالسإلا ةراضحل ةلعش رخآ ءافطناو 1) ةطانرغ ةاسأم نم لعجتو الإ ةيمالسإلا

 يتلا ةداحلا تامزألا لعلو 29" طاطحنالاو فلختلاو رخأتلاو لهجلا تاهاتم يف عايضلاو طوقسلا

 « اذه انموي ىلإ خيراتلا كلذ نم هيعو اهب جعي يتلا تابكرملاو يمالسإلا يبرعلا عمتجملا اهيف طبختي

 ةيعامتجالا هتبيكرت تعدصتو ةيكولسلاو ةيفرعملاو ةيفاقثلا ةينبلا اهل تزتها ٠ نورق ةسمخ ةليط يأ
 اهؤبع قهرأ يتلا ةاناعملا ةدح ىلع ليلد ريخ ربتعت دودرلاو تاريبعتلا هذه لك « ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 .سلدلألا ىف ةيمالسإلا ةفالخلل نيخرؤملا دنع اددرت لمجلا رثكا (95)
 ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا) «ىلوألا ةعيطلا . دوعوملا سودرفلا ثيدح . سلدلألا ةلحر : سنؤم (45)

 .8 ص « (م1957 ءرشنلاو
 . 4١ص ((م191/8 «ةعيلطلا راد :توريب) ؛ثيدحلا يرصملا ركفلا يف طوقسلاو ةضهنلا «يركش يلاغ :رظنا (1)

 ١١ ص : (م19ا9/8 2 توريب) . برغلاو برعلا : ماشه ؛ يبارش 07
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220 ا هسا 22 1 له عا كماطم لل محبا قعد قل اب مشط كد ال اك أد

 ةلصافلا ةوهلا تدادزاف ترقهقت لب « اهعقوم ىلع تظفاحالو تمدقت يه الف . ةيبرعلا تاذلا لهاك

 نأ خيراتلا سرود نم ناك اذإو « اًعاستا يراضحلا دعبلاو اًقمع برغلاو يمالسإلا يبرعلا ملاعلا نيب

 نسح ىلع ناهربلاو ةجحلا ميقن نأو . ةبرجتلا هذه نم ديفتسن نأ الإ انيلع امف ؛ يضاملاب ربتعن
 الو « اًقباس كلذ انّيب املثم همدقت نم رفاو بيصنب برغلا اهل نيدي يتلا ةراضحلا هذه فاصنإل اندادعتسا
 هذه ةيعبت نم انتاوذ صلخنو انيعو رهطن نأ ائيلع نكل « ةحانملا ةماقإو « ءاثرلل ماقملا نوكي نأ ديرأ

 . نارفغلاو صالخلل نيبلاطلا ةئيطخلا بارحم يف نيحاطشلا وأ فيزيس لاثمأ نوكن ال ىتح طوقسلا

 اًيسفن اليلحت وأ ةيجولانيج ةيجهنم طلسن نأ ائيلع بجي ةنمزملا ةمزألا هذه نم ائيعو صلخن نأ اندرأ اذإ

 يخيرات عقاوك هيعن ام نيب مئاقلا عارصلا ةدح نم انسفنأ صلخنو انتاوذ تاروع فشكن ىتح انخيراتل

 ماهوألاو تاروصتلا يف انتقرغأو عقاولا ىلإ رظنلا انع تبجح ةيبابض تامكارت نم انيلع ضرف ام نيبو

 ةيصخشلا اهلالخ نم ىّلجتت يتلا ةيجولويكرألا ةيرعتلا قحتست ةروطسأ عقاولا تبلق يتلا تاغلابملاو

 يف ةقرغملا ةيفطاعلا تاباتكلا اهتغايص يف تعرب يتلا ةيروطسألا ةيصخشلا ةثول نع لزعمب ةيخيراتلا

 كلذ ) نيملسملا برعلا سوؤر تألم يتلا تالايخلا لعفب ءارولا ىلإ ةدودشملاو « ليجبتلاو ديجمتلا
 عجضم تّضقأ يتلا يسآملا نم اهريغ نع ةاسأملا هذه لصف نكمي الو (1:0818'1ذا6 ليختملا وه
 ةيزكرم ةاسأملا هذه نوكتس ةديدع تارابتعال نكلو « ةريثك يهو « يمالسإلا يبرعلا عمتجملا

 .هتدعقأو عمتجملا تلّبكو تاذلا تمزال تايبلس نم هتزرفأ ام ةعبت ىلع انليلحتو انثحب بصنيسو

 : ةاسأملا ةيلاكشإ ل“

 خيراتلا نيعأ مامأ تصّخشو ؛ خيراتلاو ةايحلا ةدقع اهيف تدقعنا يتلا ةظحللا نع ثحبلا يهو
 ةاسأملا اهنإ . يسآملاب ىلبح مايألا رتافد نأ لاحلاو ؟ تاذلاب ةاسأملا هذه اذامل نكلو . ثدحلا ةاسأم

 . تادارإلا تدعقأو مئازعلا تلش يتلا

 سردلا تبعوتسا اهنكلو ةتوافتم سآمب ثادحألا اهتلتبا ممألا نم اًديدع نأ خيراتلا يف فورعملا

 ةاسأم نأ ريغ « ارمثم انمآ اًقيرط قشتو اًديدج ًالبقتسم جسنتل ةوق فعضلا نم ذختت فيك تفرعو

 طوقسلا روحم ةيزكرم قحب تناك ةطانرغ طوقس ىف ةلثمتملا ةيضاقلا ةبرضلا كلت ديدحتلابو سلدنألا

 بنذملا « نيكسملا بعشلا اذهل هيتلاو عايضلا ةمحلم جسنيل خيراتلا هدمتعا يذلا دنسلاو
 دبا 0 ااو

 ١ ايركز داؤف روتكدلا ةمجرت ؛ خيراتلا ربع عمتجملاو نفلا : دلونرا رزواه . مجار 000
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 او دا اقبالا اد را تم م ..انا3330 ةيسسلدلألاةبرجتلاةيركرم

 دقو سلدنألا ١17 يكز دمحأ راز امدنع م5 ةنس يف ديدحتلابو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف

 ىلع ةيصولا انيتسيرك ةريمألا عم لباقتي نأب ةصرفلا هل تحمس ؛رمتؤملا ىلإ رفسلا» هباتك يف اهفصو
 نإ” : ةلئاق هتبطاخو ةيكيلوثاكلا اليبازيإ ماسوب هيلع تمعنأ ةبسانملابو « رشع ثلاثلا سنوفلا اهدلو

 مده يف دي مهل سيلف .ةيبرعلا ةراضحلا ىلع تايانج ىطسولا نورقلا يف مهل تناك نإو نييئابسإلا
 بابلا اذه يف اهلك ةميرجلا لب ؛ رماع يبأ نب روصنملا اهانب يتلا ( ةرهازلا ) ريمدت يف الو (ءارهزلا)
 ءايربأ هسفن تقولا يف ام لعجت ةلوقملا هذه لثم نإ )'١١ «ربربو برع نم نيملسملا ةيصان ىلع ةعقاو

 انيلع بجو ةيائجلا ةروطخو ةباصإلا قمع ديدحتلو (انسفنأ) ١١١" نيملاظو نيمولظم يأ نيبنذمو
 : انم بلطتي اذهو ءادلا لاصئتسا دصق ةيرصيق ةيلمع ءارجإو يقيقحلا اهراطإ يف ةيلاكشإلا عضو

 ىنامزلا 5 هيدعب يف ثدحلا ال يعولا وسم ىلع اهريثأت مجحو ةطانرغ ةاسأم عقو ةسارد )0غ(

 . ىناكملاو

 ىوتسم ىلع ال ( ةلماك ةدحوك ) ةماع يمالسإلا عمتجملا ىوتسم ىلع ةاسأملا هذه جئاتن يصقت (ب)

 . ةيبرعلا ةمألا نايك نع ةلصفنم ةحيرش مهرابتعاب نييكسيروملا
 كلت مكارت ىلإ هدرم امنإ :ضاطجتا وصمت رع موك دورس لا يرق دملال نمر تاق انف )ج١

 اهيف تلطعو ةيمالسإلا ةيبرعلا بوعشلا تلبكف رخأتلا خرش تقمع يتلا يسآملاو ةفينعلا تازهلا

 ةاسأم مهقحالت نوثدحم نويكسيروم مويلا برعلا لك نإف ورغالو . ةيراضحلا عادبإلا ةكلم

 ,7١١2ةظحل لك ىفو ناكم لك يف برغلا ةنعل مهدراطتو فيزيس

 ةجلاعم يف اهجئاتن فيظوتو ةيسلدنألا انتبرجت نم ةدافتسالا ةلواحمو ةأرج لكب عقاولا ةهجاوم )د١

 ةروطتملا جهانملا هساسأ يخيرات يئارقتسا برلسأ دامتعاب الإ كلذ متي الو لبقتسملا اياضق
 5 - 5 0 ع 2 5

 . مهمجحو نيرخآلا عقومو انمجحو انعقوم نيردقم . لاعفلا يتاودآلا لقعلا هماوقو

 ىسأ اهلئقيف سوفنلا نم نكمتيو ةدارإلا لطعيو لقعلا لشي يذلا يراضحلا ءادلا صيخشت (ه)

 ءاطخأ ىلع فوقولا نود تابقعلا هذه يف تببست يتلا تالالدلاو مئالعلا ميدقتب اذهو ؛ةرسحو

 كيو ناسنالا يلع طيبا لك قضم كالالباو يفايصقلا نينلا نإ ةناكسالا وأ ضاخمألا

 . ةردابملا نع هلعقيو هتميزع

 . قايدشلا « يسونسلا
 )٠١١( ص . ةرهاقلا ؛٠ يكز دمحأ : رونأ ؛ يدنجلا : عجار 98 .

 .برغملا ثايبلاو بيطلا حفنو ةطاحإلا يف ددرتت تارابعلا سفن(١١٠)

 . ”٠١ ص « ةلودلا ةيرصنعو نويكسيروملا : سايز يدوفيردور(١1؟)

 ع



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2022-2-2م ع م مع عع عع عم تع ع ع م ع م مس م م

 ءافيإلو « ةطوبضم تاحلطصمو ةحيحص ةيجهنم ىلإ نكترت نأ دبال اياضقلا هذه لثم ةجلاعم نإ

 : يلاتلاك بابلا اذه يف تاحلطصملا ديدحتل دصر ميدقت ىرورضلا نم تيأر هقح بناجلا اذه

 . ةيوهلاو ءامتنإلا اياضق اهيف لئامنت يتلا ةيروعشاللا ىتحو ةيروعشلا ةلصحملا : يتاذلا يعولا

 ةزيرغ ججؤيو دقحلا ىلع ثعبي اًيونعم ارايهنا ببست ةملظم لوصحب داحلا روعشلا : ةاسأملا

 . رخآلا ةهجاومو يدحتلا عفرل لبسلا لك يخوتو لئاسولا لك ذاختاو ماقتنالا

 يتلا ةيلاوتملا تاربخلا نع ةجتانلا ةيبلسلاو ةيباجيإلا تامكارتلا كلت : يعامجلا يخيراتلا يعولا

 ىلع ةلجسملاو لشفو حاجنو مئازهو تاراصتناو حارتأو حارفأ نم اهيف ام لكب ةعومجملا اهتفرع

 هجوتلا ديدحت ىوتسم ىلع ًالعاف اهريثأت ودبي ىتلاو ةيعامجلا ةركاذلاو ىعامجلا ىعولا ىوتسم

 نيوكتل ديصر ىندأ انل رّثوت نأ اهئأش نم ةيحلطصملا تاديدحتلاو ةيملعلا ةيجهنملا تاهجرتلا هذه

 ديدج يراضح هجوت سيسأتل ةيعامجلاو ةيدرفلا تاذلا دمتعت ىتلاو ةحيحصلا ةيفرعملا انتموظنم

 ىتح لقعلا كحم ىلع اهضرعو عئاقولا ةبساحمو يضاملا راوغأر بس دعب ميلس يمالسإ يبرع نيوكتو

 تاوذلا وأ تاذلا صيلخت متي اهنمو ةعجوملا ةيخيراتلا ةدقعلل ىلوألا روذجلا ةفرعم ىلإ لصوتلا متي

 . ةديدج ةراضح ءانبل فرصنتو ررحتتف ض ام ضرم وأ لاقع لك نم

 : يخيراتلا يعولا ىوتسم ىلع ةاسأملا فيظوت -5

 اهنم يأبف "١" ةعجوم تابرض هتياهنو ةلهذم تاراصتتا هتيادب نأ دجي سلدنألا خيراتل ئراقلا نإ

 ؟ ديفتسي اذامبو ؟ربتعي

 : نيمهم نيروحم ىوتسم ىلع فقن انلعجت ةءارقلا هذه

 ةطانرغ ةاسأم ةيزكرم رابتعا لالخ نم هدقنو يضاملا ةبساحمل ا يرضام دعي تاذ رواحم )0غ(

 نم ةقلح هذه مأ « طاطحنالا دوهعل مهلوخد رشؤمو نيملسملا رايهنا ةيادب قحب ةطانرغ تناك له *

 ؟ ةرخأتملا هتاقلح

 اطممال, (1) هع ءععطعم دع ل'ط1ز نامت ناس ااا نساسع لع !'"اكورجممسم ممحلسما ]هدومرتست ةمععر آراعل عد الو1آ- 7 عجا ر 05
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 1 يب رد هال كل د ند وو رو اا ب تس نا ردو ا اسال يكد ةيسلدنألا ةسبرصجبلا ةيزكرم

 دض ىراصنلا اهنش يتلا ءاوعشلا ةلمحلا لالخ نم يبهذملا ينيدلا عارصلا ةقيقح ىلع فوقولا
 ملاعم سمط « ةيباهرإ تالمح « بيذعت « يعامج ءانفإ « شيتفت مكاحم « درط ) نييكسيروملا

 ,2264)( . . . ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ءاضقلا « ةيندملا

 « انفالسأ هانب يذلا دجملا راثدناو ةيبنجألا ةنميهلا ةلحر ةيادب « سلدنألا عايض ىلإ دادغب طوقس نم

 اهتاريخ تلظأ املاط يتلا ةراضحلا هذهل يلزانتلا دعلا ةيادب ىلع خيراتلا بساحن نأ انقح نم له

 يراضحلا اهدجم ةدالو له ؟ اهفلي طاطحنالا أدب ىتم ؟ ينادلاو يصاقلا اهنم دافتساو ةيناسنإلا

 ؟ نالصفني ال نائيش ةياهنلاو ةيادبلا تناكف ءانفلا ميئارج هتايط يف لمحو اهئانف ةرذبب نرتقا

 ؟ يخيراتلا انراسم حيحصت يف ةطانرغ ةاسأم ةيزكرم رابتعا نكمي دح يأ ىلإ
 : مهضعب لاق ؟ سلدنألا دالب يف نيملسمللو مالسإلل لقعم رخآ ةطانرغ عايضب نوملسملا رسحخ اذام 2

 !« ايفرص ايأ انحبرو ءارمحلا انرسخاا

 امو ؟ اهضارغأ ةيبيلصلا ريصنتلا تالمح تققح له ؟ ةطانرغ طوقس نم برغلا دافتسا دح يأ ىلإ *

 قح يف تفرتقا يتلا مئارجلا كلت لثمب ةئيطخلا وحمو حماستلا ىلع ةينبملا ةيقيقحلا ةينارصنلا ةقالع
 ؟ ينارصنلا نيدلا مساب نيملسملا

 ابابلا كلذ لعف املثم .226 هنع اورفكيف مهبنذ ةعبتب ءالؤه رعشي نأل ناوألا نآ لهف كلذ حص نإ
 نم دوسلا قحل ام لك نع هتاراذتعا اًمدقم م995١ رياربف ١0 موي ايقيرفإل هترايز دنع يناثلا لوب ناج

 هبنذب برغلا رعشي ملأ . ديبعلا ةراجت ةسراممو ةديدجلا ةراقلا ريمعت مايأ هل اوضرعت يذلا بيذعتلا ءارج

 !؟نييلسلاو

 : خيراتلا يف سردو ةراضحلا يف سرد 2

 نم يمالسإلا يبرعلا ثارتتلل ةيسلدنألا ةبرجتلا اهتمّدق يتلا تافاضإلا مجح ام : ةراضحلا يف سرد #
 .[لوألا مسقلا : رظنا] ؟رخآ بناج نم يناسنإلا ثارتللو بناج

 ةبقحلا ينثتسي ةيبوروألا ةراضحللو برغلا خيراتل ادادتما هرابتعاب مويلا ينابسإلا خيراتلا له *
 ؟ ةلماكتملا ةيخيراتلا هتموظنم نمض اهقحتست يتلا ةناكملا اهلحيو ةلعاف ةرتف اهربتعي مأ ؟ ةيسلدنألا

 ةيادبو ١١ نرقلا رخاوأ يف نيملسملا يسأم ىلع ةديدع تاداهش مدقي . نويكسيروملا : سايز يدوغيردور )1١4(
 . " ةيسنلب ةكلمم ١ لظ يف ةبنارصنلا قانتعا ىلع اومغرأ امدنع ١7 نرقلا

 ؟نيملسملل انتاراذتعا ميدقتل رظننل اذام : ل ءاستي عجرملا سفن يف 5 وغيردور(6١1١)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا همم ممم همم مم هس مم هم هم مم م ممم همم هم هس م هس مم ههه هس مم همس هيام همع

 ىدم) . يمالسإلا يبرعلا يخيراتلا يعولا يف كلذ لك ريثأت : ةطانرغ ةروصو طوقسلا ةدقع (ج)

 ءانب راطإ يف تامزألا زواجت متي ىتح اهتايثيح لكل انديدحت ةلواحمو ةيخيراتلا ةيمتحلا هذه ةدحب انيعو
 . (ةديدج ةراضح

 لحتو ةديدع تاباجإ انل مّدقُت نأ اهنأش نم يوضاملا اهدعبب اهانفرع يتلا رواحملا هذه لك

 يف نيملسملا تاربخ ىرثأ « امهم ادفار ةيسلدنألا ةبرجتلا رابتعا اننكمي هنإف « ةيملعلا اهتاهجوت
 ناف ٠ مئيلاو نزحلا عقرب لادسإو متآملا ةماقإو ءاثرلا يف قارغإلا نودو « ةيراضحلا تالاجملا فلتخم

 . بناوج ةدع نم ىباجيإ نوكي نأ بجي ةبرجتلا هذه ةيدودرم ىلع اًقيلعت « لوقلا

 نأ امك . ءانبجلا هعنصي ال خيراتلا نأ كلذ ةأرج لكب انسفنأ بساحنو ان ءاطخأ فشكن نأ بجي

 ! انسفنأ نيدن نأ بجي خيراتلا نيدن نأ لبقو باوصلا قيرط أطخلا

 ةيخيراتلا ةلاحلا كلت شيعن ىقبن ال ىتح اًمامل اندراطت يتلا يضاملا ةنعل نم صلختن نأ بجي

 اذه . ةايحلل ةبسنلاب ةيخيراتلا تاساردلا راضمو دئاوف نايعلل رهظت انهو . مويلا اهنايسن لواحن يتلا

 . 217 رشع عساتلا نرقلا ةياهن ذنم برغلا هاطخت لقحلا

 ترثدنا يتلا ايقيرفإ يلامش يف امور ةراضح لثم ) ىرخألا تاراضحلا سوردب ربتعن نأ بجي

  لوقن اهدنعو « يخيراتلا قافولا ريدقت قفو ريدقتو لالجإ ةرظن اهيلإ رظني يتلا اهتامصب تكرتو
 : هحرش لوطي اذهو « امور نم مظعأ انك اننإ : ةنراقم

 عقاو يف تناك امنإو نيملسملا نيبج يف راع ةمصو نكت مل ةطانرغ ةاسأم نأ تبثن نأ بجي #

 لثمملا امور بحاص نم تضتقا ةطانرغ ميلست ةدهاعم نأ كلذ ؛ ةينارصنلا خيرات يف ءادوس ةطقن رمألا

 نوصحلاو لقاعملاو ةطانرغ ءارمح نم هوئكمأ اذإ طرشلاب ءافولاو مازتلالا ىلع قفاوي» : نأ ةيوبابلا ةطلسلل

 اوجرخ امل نيملسملا دانجأ ءاسؤر نأ اوركذو كلذ يف سانلا ملكتو دوهعلا يف ىراصنلا ةداع ىلع فلحيو

 ىلع تأرق طورش ىلع قئاثولا مهنيب تدقع مث . رئاخذو ليزج لامب ىراصنلا مهيلع ّنتما كلذ يف مالكلل
 نيكلملا نأ امك « رزاجملا تميقأ لب نامألا لصحي ملو ١١7 «اهيلع اوقفاوو اهيلإ اوداقناف ةطانرغ لهأ

 ةدهاعملا سفن يف نادهعتي 150081 18008112 اليبازياو 7580140150 ٠ -سماخلا ودنانرف نييكيلوثاكلا

 نادكؤي ةلاتشق يكلم نإ : م١15١ ربمفون "5 قفاوملا ه891 مرحم 7١ خيراتب امهعيقوت لمحت يتلا

 08111812501118 : 5هعوصلع "هده لمضاتمال لعل" [تانلتاع نأ لم !"لنعمرح طابا لمع هنن لم الذأم1 لان نك : هشتيل رظنا 0 35(

 مما اه الأغر اناا لان 10

 )/٠١( ص 4 ج ((م1114 توريب) « سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت « بيطلا حفن : يرقملا 0190 .

 نإ



 لاس اا ا ااا ا ا ااا ع ا ا ا ا ااا اا ا عا جاع ا ةيسسلدنألاةبرجتلاةيزكرم

 امهيمساب هناعقويو صوصنلا نم دهعلا اذه هيوتحي ام لكب مايقلا يكلملا امهفرشو امهنيدب نانمضيو
 ك1 م( (امهيمتاخب هئارهمبو

 « ريمألا امهدلو ناكلملا هيف رمأي ديدج ديكوتب م597١ / ه 89/4 ةنس يف دهعتلا اذه ررك دقو

 هنم ضقني وأ ءيش هدض لمعي الأو . دهعلا اذه تايوتحم ىلع ةظفاحملاب ةكلمملا ءامظع رئاسو

 نارمأيو « اظفاحي نأب يكلملا امهفرشو امهنيدب نامسقيو نادكؤي امهنأ « دبألا ىلإو نآلا ءءىش
 امهدلو عيقوتو نيكلملا عيقوتب ديكوتلا اذه ليذ دقو « دبألا ىلإ ادنب ادني هيوتحي ام لك ىلع ةظفاحملاب
 يف ءاج ام لك ضقن وه لصح يذلا نكل .١١2؟7 ءامظعلاو فارشألاو رابحألاو ءارمألا نم ريبك عمجو

 . ةدهاعملا

 تاضخلاو حورجلا نمو .. م١71١ ىلإ ١597 نم مالآلاو تاضاخملا نم فصنو نرق *

 لعافت لالخ ةيدرتملا اهعاضوأ اوشاعو « نوملسملا اهربخ يتلا ةفينعلا ةيحورلا تازهلاو ةملؤملا

 ةضيرملا سوفنلاو ءايمعلا ةدقاحلا ةيبيلصلا تاعزنلا هتلمأو ةسئايلا عاضوألا هتمتح جئاه يعارص

 يضتقي امب قطنلا مهنم عقي مل نإ لتقلاب اوهركأ مهنأ كلذو رصنتي ال نمل لعقلا عبتاف» : ءامدلل ةثطعتملا

 لهأ اصوصخو .. ةطانرغ لهأ نم كلذ يف ءادتبالا ناكو ؛ رسألا مهنم لبقي ملو .رفكلا رهاظلا يف
 .21١0 .اهتطساو

 ةخراص تانادإ يهو اهقئاقح ىلع اوفقوو ثادحألا اوشياع نايع دوهش اهَّنود صوصنلا هذه.
 ذأ كويبكل اههباع امو تاسلا هله لكم دز: قواسسلا نسكب نعاتعبلا ل4 ةديعب ةقرتج فافرصتل
 يف ةلعافو ةيرورض يهف اهمجح يف ةداح تناك نإو يهو ميدق قح نع حصفت ام ردقب انيفد ادقح ريثت
 هلبقتسم رارسأ هنكتسي اهرارغ ىلعو هيعو يف اهنزتخي يذلا يخيراتلا سحلا اهرمضي امدنع اهتارتوت

 . ةيخيراتلا هتريسم سدحيو

 زاغلأ نع حصفت اهنإف «ةيعوضوم ةيعاو « ةريصب نيعب سردت امدنع ةيخيراتلا تايلجتلا هذه لك

 ةحراج يضاملا ةيرعت نوكت مجحلا اذهبو « ةطلسلا ةيعورشمو ةقيقحلا كالتما اهماوق ةقيمع ةيراضح
 . دصقلا ةمالس يف هتقث ناسنإلا عضي امدنع ةءانبو ةديفم اهنكلو

 اهتاعادبإ يف ةعئار تناك اهنإف ؛ةيسايسلا اهبناوج يف ةلشاف تناك ام ردقب سلدنألا ةبرجت نإ #

 ةديقعلا ىلع ةظفاحملل ةيئيدلا ةيحورلا ةمحلملا كلت صخألا ىلعو « ةينفلاو ةيبدألاو ةيملعلاو ةيركفلا

 لل ول « سلدنألا ةياهن نانع هللا دبع دمحم : عجار يلاتشقلا صنلاب ةدهاعملا )1١(
 . ١6١ ص . قباسلا عج حرملا(١1)

 ةرهاقلا) « 38ص « ١ج « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ :دمحم دمحأ نيننلا باهش يرقملا: يناسملتلا (
 .(م145
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 تاءاتطعلاو :فاطقتلا نم نورفف' ؟ :نيلدنلالا“ عيش كا

 ام مغر ًالثم ةطانرغف ؛ ةقئشملا لابح يف مهو ىتح مهمالسإب سلدنألا لهأ كسمت ىدمو ةيمالسإلا

 حفطتو جاتنإلاب ئلتمت تناك اهنإف بارطضاو ءودهو قلقو نمأو ةميزهو تابثو فعضو ةوق نم هتفرع

 نم اهب ةقدحملا راطخألا نم دعترتو « اًياخاد اهضارمأ نم يناعت يهو كلذ لك «هافرلاو تاريخلاب

 ةعانصو نفسلا ةعانص١ دالبلا يف ترهدزا امك « ةنيمث فيلأتب ائيلع تداج دقف كلذ مغرو «جراخلا

 )١١(. «ةقيقدلا ةينفلا تاعانصلاو بيجعلا بّهذملا راخفلاو قررلا

 ءارمحلا رصق كلذ ىلع ليلد ريخو» روصقلاو دجاسملاك ةفلتخملا هينابمب ينارمعلا بناجلا زربو

 . !١" «ينفلا قوذلا روطتو لامجلاو ةقدلاو ةعورلا يف ةيآ وهو هفراخزو هشوقنب اًيقاب لازام يذلا

 ءاقبلا اهل بتكي مل اصوصخ ةطانرغ يف ةيسلدنألا مالسإلا ةراضح نم ةعصانلا تاحفصلا هذه

 يتلا ةيرشبلا تاربخلا لكل ةيرثمو ةجراخنو اهطيحم يف ةلعافو اهريثأت يف ةيوقو اهلاجم يف ةدئار اهنوكل

 . 219 ابوروأ ةصاخ تدافأو اهنم تدافتساف اهتلبقت

 : لبقتسملا ءانيل رواحم 4

 ضعب ةراثإو طاقثلا ضعب دنع فوقولا نم انل دبال رواحملا هذه تالعافتل انتعالطتسا ةيادب يف

 ةيفرعملا ةلصحملا يف اهريثأت ىدمو ةيخيراتلا ثادحألا داعبأ كاردإو قئاقحلا ةيرعت دصق ؛ ةلئسألا

 ةروطخلاو ةيمهألا نم ةجرد ىلع ةلئسألا هذه نوكتسو « هتاذ زيمتو انبعش ةيصخش فيكت يتلا

 يضاملا فاشتكا نم انثكمت يتلا ةيدقنلا ةءارقلاو ليلحتلا راسم يف اهجاردإ متيس ةديدع تارابتعال

 . لبقتسملا ينبن ىتح رضاحلا مهفو

 نيملسملا نادقفل هتكوش ترسكناو ةطانرغ ةاسأمل طقف ملأت يمالسإلا يبرعلا يخيراتلا يعولا له )0(

 هعجضم تْضقأو هتقهرأ يتلا ىرخألا ىسآملا نم اديدع كانه نأ مأ ٠ سلدنألاب ءارثلاو رّملا راد

 ؟ هتريسم تكبرأو

 يذلا يراضحلا راسملا يف ريثأتلا ىوتسم ىلع ةيزكرم ةطانرغ ةاسأم رابتعا نكمي دح يأ ىلإ (ب)

 ْ | ؟ مويلا ةيمالسإلا ةيبرعلا انتمأ هشيعت

 )١١11( 01ص (م1515 « توريب) « سلدنألا يف ةيمالسإلا ةراضحلا : نمحرلا دبع ؛ يجحلا .
 )١1١9( ةرهاقلا ) «يملح نيدلا حالص دمحمو ملاس زيزعلا دبع ةمجرت ؛ سلدنألاو برغملا يف مالسإلا :لاستقورب :

 : ١١١ ص ؛(مم5 « رصم ةضهن راد

 . (م1115 ؛ توريب) ؛ يحبص ليبن ةمجرت , لبقسملاو برغلاو مالسإلا : دلونرأ « يبنيوت )١١(

 كل



 لدا ااا ااا ام ا ام ااا ا ا اع ا ا اا ع اا ا ا ةيسلدنألاةبرجتلاةيبزكرم

 ؟ انفالسأل ةئربتلا وأ ةنادإلا ةيلدج يف ضوخلا يرورضلا نم لهو ؟ ةاسأملا هذه ةيعبت لمحت ْنَم (ج)

 ؟ تايلاكش ولا هذه لثم ةراثإ ءارو نم اهيجترن يتلا دئاوفلا امو

 اهعقو ىدم امو ؟ ةاسأملا كلت عم (دحاو مسجك) يمالسإلا يبرعلا عمتجملا لعافت فيك (د)

 ؟اهبرغ يفو دالبلا قرش يف اًئيدحو اًميدق ةيمالسإلا ةيبرعلا بوعشلا ةريسم يف اهريثأتو

 ةيفيظولا ةينبلا يف كلذ لك تاريثأت امو ؟ ةاسأملا هذه عم لماعتلا ينمزلا دعبلا صّلَق له (ه)

 ؟ ةيعامجلا ةركاذلا ىوتسم ىلع ةيروعشاللا تامكارتلل

 صيلختل « اهتاناعمو يواسأملا اهبناج يف ةصاخ ةبرجتلا هذه فيظوت نكمي ىدم يأ ىلإ (و)

 ةجيتن وه هيسآم لكب مويلا ىبرعلا عمتجملا نإ : لوقن نأ بجي تالؤاستلا هذه داعبأ ىلع فوقولل
 نأ ورغ الو « هدعبو مالسإلا لبق هخيرات اهب لفح ةيوضام براجتو تاربخ مكارتو ةيراضح تازارفإ

 نمز هرس نم) اهبيصن بوعشلا لكلف ؛ مومهلاب ةلّمَحمو ىسألاب ةلبكم ةيعامجلا ةريسملا هذه نوكت
 ةئوكملا ةيخيراتلا رصانعلا عم ةيمالسإلا ةيبرعلا بوعشلا لماعت وه هظحالن ام نأ ريغ (ٌنامزأ هت ءاس

 تايطعم هيف لعافتت يذلا لقحلا جراخ شيعت بوعشلا هذه نأكو ءامودعم نوكي داكي ثادحألل

 دصر يف ةروطخلا نمكت انهو ؛ رثؤم ال رثأتم « لعاف ال لبقتم نايحألا بلغأ يف وهف اذل . ثادحألا

 ىلعألا ىوتسملا ىلعأ ؟ عاضوألا هذه ةقيقح ىلع فقن نأ نكمي ىوتسم يأ ىلعف . ثادحألا

 ؟ ( ةيعامجلا ةدارإلا) يبعشلا ىوتسملا ىلع مأ ؟ (ةريسملا ةطلسلا)

 ىف ةمكاح تادارإو 4 ةدورسم ثادحأ ةءارق اهمظعم يف ىقبت يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ةءارق نإ

 ةدئار ةروطتم ةيخيرات ةيجهنم ىلإ مويلا ةجاح يف نحن مكو « ثدحلل عناص يعامج يعو بايغ
 سحلا ريوطتب يدانت ىتلا ةثيدحلا ةيناملألا ةيجولوليفلاو ةيخيراتلا ةسردملا رارغ ىللع ةعاجشو

 ىرجم ىف ىرعتن ىتح ةايحلا تابلطتمو ثادحألا تايرجم عم رمتسمو مئاد لعافت يف يخيراتلا

 ١ عئاقولا هنك كردنو بئاجعلا رصبتسنل روظحملا ماهوأ نم لستغنو ةينمزلا ةلويسلا .

 عمو ؛ هل انمهفو انريدقت ءوسل خيراتلا عم !١١4 انسفنأ عمو خيراتلا عم ةسرش ةكرعم يف نآلا نحن

 تايصخشلا ليكشتو « ةروطسألا تاهاتم يف اهلاغيإو ماهوألا يف اهقارغإب اهانملظ اننأل انسفنأ

 )١١4( ص ؛ (م1979:ةرهاقلا ) . ةضهنلا طورش : يبن نب كلام ١7
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 تاءايطعلاو: تانلاقتلا قيم قورتق: : نسسلدشألا .٠" ادتد اة هد د اول طم م

 ةيبرعلا بوعشلل يعامجلا يعولا ىلع ةقلطم ةنميه نميهت اهلكو ءاهيف غلابملا ثادحألاو

 93157 (يييمأو اهيفقعم ) ةيمالاثسإلا

 ,ىمالسإلا خيراتلا عئاقول نيسرادلاو نيخرؤملا تاعابطنا ضعب ليجست تلواح راطإلا اذه يف

 ؟ تفشتكا اذامف . تانيعلا زربأ نم ةئيع ةطانرغ ةاسأم تناكو

 ةطانرغ ةاسأم تناك : يخيراتلا ثدحلا ةءارق يف فّظوملا يوغللا حاطصملا ىوتسم ىلع (أ)
 اهنكلو ةفلتخم ريباعتلا تدرو ثيح ؛ ىخيراتلا عوضوملا اذه جلاع نم لك سفن يف ةحراج ةدقع

 : مهنم اًفلؤم 1١ لالخ نمف . مئازعلل ةطبحم ةيمؤاشت ةرظنل ةمسجٌمو ميلأ عقاو نع ةربعم

 (.. ةراضحلا خيرات سلدنألاو برغملا خيرات « يمالسإلا ملاعلا خيرات ) خيرات باتك 3 ١١

 . تايسلدنأ : ةسارد ١١١

 .ًالاقما58 #*

 ةعوسوملا « نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد « بعشلا فراعم ةرئاد» تاعوسوم 5 يف تاللاقم *

 . 2... فراعملا ةرئاد « ةيمالسإلا

  7٠0١ةيسايس « ةيعامتجا : تاصاصتخالا فلتخم نيب عزوم : اًباتك ١ ةينفو ةيبدأ .

 يقرشملا بدألاو يسلدنألا بدألا نم اهرثكأو ةديصق فلأ )٠٠١١( نم براقي ام لالخ نمو

 اهذختاو ةاسأملاب امئاد نرتقا ةطانرغ ركذ نأ ظحالن ةلاحرلا بتك ديدع لالخ نمو «يبرغملا بدألاو

 . رخأتلاو طاطحنالا نيملسملا لوخدل رشؤمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رايهنال زمر

 يبرعلا ىعامجلا زنوعشلا لظ 11177 ةويوعرتلا سودرفلاو) 0 21010 ادوقفملا سودرفلا» نيبف

 : نيترظنلا لالغأب الّبكم يعولا ىقب امك « مومهلاو ىسألا لكب ًالمحم يمالسإلا

 . نمزلا نم هبيصن دحخنأ ديلت دجمب ينغتلاو تضمو تسردنا ةراضحب راختفالا ةرظن )0غ

 . لبقتسملاو لمألا ةغل لطعيو مئازعلا لشي يذلا سيعتلا رضاحلا نم فوخلا ةرظن (؟)

 نم كلذو ثارتلاب ةصتخملا تاساردلاو ةيخيراتلا تاباتكلا ىوتسم ىلع هتظحال ام نإ (ب»)

 نم ينتنكم ةيروعشاللاو ةيروعشلا يناعملا داعبأ اهيف ىَّلجنت ةلالد اهرابتعاب ةيمالكلا ةينبلا فيظوت لالخ

 : ةمزالا عقو ةدح نع ريبعتك تلمعتسا يتلا ةيلاتلا لمجلا ديرجت

 )١١5( ص ؛.(مم4 « سنوت) « ةفاقثلا ةلكشم : يبن نب كلام ١١ ١

 ) )1١ص «( فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا عبط : ةرهاقلا )رمتؤملا ىلإ رفسلاو يكز دمحأ : يدنجلا رونأ ٠١١99 .
 )١1١0(مؤنس : .ل ص « سلدنألا ةلحر

 ا



 هل رام ماماو ندد شل ردا اونا ناسا يحس نأ جوت 1 2 نوبل م ا ةنيستسلد ألا ةبرجبتلا ةيزكرم

 براقي ام اههباش امو ةلمجلا هذه تددرت دقو . . . ةطانرغ عايضب نيملسملاو مالسإلا دجم عايض *
 , 2/31١0 تافلؤملا نم ديدعلا ىف ةرم ١

 .17١23ةرم )١4( براقي ام تدرو دقو «رخأتلا روصع ةيادب ةطانرغ طوقس» رابتعا 3#

 ةلمجلا هذه ترتاوت دقو . . . «سلدنألا يف مالسإلل لقعم رخآ نوملسملا دقف ةطانرغ طوقسب » *

 ,23") تارم )١٠١8( تالاقملاو تاساردلا نم ديدع ىف اعابت

 انئاصحإ ددع غلب دقو ءاديدرت لمجلا رثكأ يهو ؛طاطحنالا رصع نوملسملا لخد ةطانرغ طوقسب * ١

 1 وايل

 (07) ةلمجلا هذه لامعتسا ددع غلب دقو ... ةيمالسإلا ةراضحلا عجارتو .. ةطانرغا *
 ,3113قرارم

 : يلي امب يخيراتلا يعولا زيم « ةطانرغ ةاسأم» يروحملا زكرمتلا اذه

 .ةمزألا عقو ةدح *

 . رضاحلا ىلع يضاملا طاقسإ ةيلمع لالخ نم مويلا يراضحلا برغلا يدحت مامأ ةميزهلاب روعشلا *

 )١1١1( ةيلاتلا تافلؤملا ركذلا ليبس ىلع عجار :
 - سلدنألا يف مالسإلا ةلود : نانع هللادبع .

 - يسلدنألا خيراتلا : يجحلا يلع نمحرلا دبع .
 - سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات : ملاس زيزعلا دبع .

 )١19( عجار :  سلدنألاو برغملا يف مالسإلا : لاستفورب يفيل .

 - لوقي ثيح . ( ملاعلا يف تالوحتلاو رايهنالا ةيادب ) ةمدقملا : نودلخ نب نمحرلا دبع : ١ . . . لدبت امنأكف
 ؛« ثدحم ملاعو ةفنأتسم ةأشنو ديدج قلخ هنأكو . هرسأب ملاعلا لوحت وأ هلصأ نم قلخلا .

 برعلا ةراضح : نوبول فاتسوغ : عجار((© .

 - يمالسإلا ملاعلا رضاح : دراوتس بروثول .
 سلدنألا يف مالسإلا ةلود : نانع هللا دبع دمحم .

 - سلدنألا ةلحر : سنؤم نيسح روتكدلا .
 طسوتملا ضيبألا رحبلا نم يبرغلا ضوحلا يف مالسإلاو برعلا : خورف رمع روتكدلا : عجار(0) .

 - يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا : هيلتاش .
 - سلدنألا خيرات رصتخم : نالسرأ بيكش .

 ؟ نيملسملا طاطحناب ملاعلا رس اذام : يودنلا نسحلا ابأ :رظنا

 - سلدنألا ةياهن : نانع هللا دبع دمحم .
 - توريب) « ةيناثلاو ىلوالا ةعومجملا : تايسلدنأ , يجحلا 1979٠م(.
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 تاءانظعلاو تايلقتلا نينورف + سلدتألا!. تدك نتمنا الة ا تا طك وم تاس ا ل ملا

 .رضاحلا ةهجاوم نم اًفوخ ءاكبلا محالم لخاد ءافكنالاو يضاملا نم بورهلا *

 . ةيسفنلا ةرهاظلا هذه اهيلع دّكؤت يتلا ةيواسأملا ةعزنلا *

 نم نكل  ركذلا سفنب نولفتحي دوهيلا ] ةيباجيإ ءايشأ قيقحتل ةاسأملا هذه فيظوت ةيلمع بايغ
 .[ خيراتلل ةيدقن ةفسلف راطإ ىفو ةرياغم رظن ةهجو

 ةزجعملا قلخو ةراضحلا عنص يف اًيساسأ الماع هرابتعاو هيف غلابم  يناكملا دعبلاب انطابترا *

 . ةيخيراتلا

 ىلإ ناكترالاو ثادحألا ىلع زفقلا نم برض وهو عئاقو نم هالت امب يخيراتلا ثدحلا لصو مادعنا *

 . يناكملاو ينامزلا اهراطإ يف ةلوزعم ةرتف

 . ةيخيراتلا ةيمتحلاو ةينمزلا ةروريصلا كاردإ نع انيعو زجعو « يضاملل انباعيتسا مدع *

 ؟ ةطانرغ دعب اذامف  انخيرات ةياهن ةطانرغ رابتعا #

 اعيرس ًالمع انم بلطتت ةيريصم ةيضق ىلع فقن انلعجي ةيفرعملا حئارشلا هذه لثم ءارقتسا نإ
 ال ىتحو ءارولا ىلإ هتدش املاط يتلا ةمزألا هذه نم جورخلا ىلع انيعو ةناعإ نم انكم اًحجانو
 هتاقالع يف لخدي ائيعو يف يواسأملا ثارتلا لعجت ةمدقملا تايطعملا لك نأ كلذ رمألا هب . لحفتسي

 حرطي انهو  يمالسإلا يبرعلا عمتجملا ىلع ةضورفملا تايدحتلا لك عم )2١7 عزانتو داضتو رياغت

 : نييوتسم ىلع عوضوملا

 عئاقوو سمألا قئاقح نيب ةهجاوملا بلطتيو : يعولا ىوتسم ىلع يعوضوملا عارصلا ()

 ةمحلملا هذهل يباجيإلا بناجلا لثمتو « ءاعمج ةيرشبلا خيرات ماوق ةرهاظلا هذهو . "2١ ؟”مويلا

 هيف كباشتت ام اريثك احضاو ًرياغت ثدحي كلذ دنعف اًبلاس حبصيل ؛ عارصلا بلقنا اذاو .ةيخيراتلا

 وأ ةداح ةعيطق نع ةياهنلا يف رفستل رضاحلاو يضاملا نيب ةمئاقلا تايلدجلا كلت . ضقانتلا تايلدج

 وهو  ةلصاوتملاو ةمئادلا ةاسأملاب روعشلا دلوتي كلذ دنع «عمتجملا ةيسفن لخاد نم مداصت نع

 ةيدوجولا ةايحلا بناوج لك نم بورهلا ىلإ اهب عفد  ةليوط اًنامزأ انتاعمتجم مزال يذلا روعشلا
 يعولا ةينب ةداعإ بجي انه . . ريكفتلا يف ىتح فوصتلاو دهزتلاو فشقتلا ةموظنم لخاد ءافكنالاو

 لئاسملا مهأ نم هنأل ؛ ادئار ربتعي لمعلا اذهو « امهنيب ةقالعلا ماكحإو رضاحلا يف هفيظوتو يضاملاب

 ال اننأل ؛لبقتسملا ةفاقثو رضاحلا ةفاقثو يضاملا ةفاقث نيب ةقفاوملا ىلع موقت يتلا كلت : ةيهيجوتلا

 1١١. ص ء(ماقألا# ةعيلطلا راد : توريب )6 رصاعملا يبرعلا باطخلا م دياع دمحم ١ يرباجلا (1)

 . مدقتلا سسأ : ناعدج يمهف !(1187: توريب) : ةضهنلا رصع يف يبرعلا ركفلا : يناروح تربلا : مجار(14١)

 . ةرصاعملاو ةلاصألا 1 يرباجلا دباع دمحسمو

1: 



 00 ع ةيسسلدنألا ةبرجتلاةيزكرم

 ةطبترم ةفاقثلا ءانب ةداعإ ىقبتو « انلبقتسم يف اهب ملحنو انرضاح يف اهشيعن «ةيوضام ةفاقث الإ كلمن

 ىرأ بابسألا هذهلو ؛ انيعو لخاد ةفاقثلا ةينب سيسأت ةداعإ نم اننّدكمُي يذلا خيراتلا ةباتك ةداعإب اًمساسأ

 سيسأت ةيضق يف رظنلا ةعجارم ىرحخأ ةيحان نمو « ةيحان نم خيراتلا ةءارق يف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم

 ةردابملا ىلع اًرداق اًيعو ءىشنتل لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا رصانع اهلخاد مغانتت ةديدج ةفاقث

 . ةميوق سسأ ىلع زكتري نأ بجي يعولا اذه . ةدافإلاو مارتلالاو

 نيب عمجي يذلا انيعو ىوتسم ىلع موبلا نحن : ةيجهنملا ىوتسم ىلع يعوضوملا عارصلا (ب)

 نم دحّتت نأ بجي يضاملاب انتقالعو ( اننادبأب رضاحلا عمو انراكفأب يضاملا عم ) رضاحلاو يضاملا

 تاعارص يف رظنلا ديعن نأ بجي امك . ةيثارتلا تامكارتلا لك نم انعضول بسنأ وه امل انرايتخا لالخ

 ىقبنو مهتيجهنم يف طرخنن انلعجي كلذ نأل ؛ انفالسأ اهداتعا يتلا ةقيرطلاب ال ةيضاملا روصعلا

 ؛ اتوارت كوكت نأ بجي 0 ينسناالل انرايغخاو يضاملل انباعيتسا بنتا نار" عهممانتل نيدودعم

 رظني نأ بجي ال : ( ةطانرغ ةاسأم» كلذ نم ثادحألا ىلع زفقلاب مستت ةأرجم « اًقباس انركذ املثم

 ال نييكسيروملا لكشم نأ امك « ةيمالسإلا ةيبرعلا تاعمتجملا خيرات يف ةلوزعمو ةدرفنم ةرهاظك اهيلإ

 نم هداقتناو مهولل ىنعم ال كلذل ؛ ةدورطملاو ةحزانلا ةئفلا هذهب صاخ لكشم هنأ ىلع لماعي نأ بجي

 لخت ماعلا يراضحلا جتانلل اهلولدم نم ةغرفملا ةيجهنملا هذهف . ةصاخلا مهعاضوأ ءارقتسا لالخ

 عمتجملا نكي مل اذإ ] ةيلاحلا رصعلا لكاشم ىتح وأ ةرصاعملا ةيخيراتلا ثادحألا ةرياسم ىلع انتردقب

 عمتجملاو مويلا اهشيعن يتلا تالتكتلا مضخ يف يعامج لبقتسم يأل ىنعم الف دحاو خيراتلاو دقوم

 . [.. . يمالسإلا نيدلاك ءامص ةدحو يمالسإلا

 رطخ ربكأ نأ ظحالن اننإف ؛ةيجهنملا رايتخاو يعولل يعوضوملا ءانبلا نيب ةبيكرتلا هذه مضخ ىف

 اهيف ام لكب ةتوافتملا ةنمزألا نم طيلخ وهف مويلا انيعو هشيعي يذلا «يفاقثلا نمزلا ١ ةصاخ وه انددهي

 دقفن نأ اندك ىتح انيعو يف ةلخادتم اهلعجي يويحلا لعافتلا اذه « فلآتو تاضقانتو تاعارص نم

 . ةبولسملا انتراضحو ديلتلا اندجم ددرنو انفالسأ تالوطبب معنن يضاملل ىرسأ ىقبنو يخيراتلا سحلا

 ةلصفنم ةدعابتم اهيلإ رظنلاو عئاقولا ةرثعبو ثدحلل يداحألا ريدفتلا نع جتني ام اريثك لخادتلا اذه

 يديأ ىلع ةطانرغو لوغملا يديأ ىلع دادغب طوقس نع الثم انثدحت اذإف ىرخألا نع ةدحاولا

 انخيرات نم لعجن اننإف ؛ ثيدحلا رامعتسالا تابرض تحت ةيبرعلا دالبلا لك طوقس اًئيدحو «ىراصنلا
 اذكهو ! اًناكمو اًنامز ةفلتخم تاعمتجمب قلعتت لب اًدحاو اًعمتجم مهت ال اهنأكو ةلصفنم ةينمز تادحو

 نيب ةقالعلا ةءارق ىلإ اًمتح انب يدؤت اهنأ ةرهاظلا هذه ءىواسم نمو .اًمودعم يخيراتلا اهروضح نركي

 ء قرطلا فلتختو « لئاسولا اهيف براضتت ةسوكعم ةقيرطب يملاعلا خيراتلاو يمالسإلا انخيرات
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 ةموظنملا يف طارخنالا انل نمضت ةقيرط نم انل دب ال اذل ؛ ةدئافلا عيضتو ثادحألا ضقانتت يلاتلابو

 ءاضقلا ىلإ فدهت ال ةنلقعم ةيدقن ةيخيرات ةيحور ةطساوب الإ ىتأتي ال كلذو . ةماعلا ةيرشبلا ةيخيراتلا

 مويلا هجاون نحنو ةصاخ « ةيعامجلا انسوفن قامعأل خيراتلا ةرانإ لب ( حورلاو ناميإلا ) ةفطاعلا ىلع

 خيراتلل ةءارقلا هذه . . . ةطانرغ ىلإ ةينيطنطسقلا ىلإ امور ىلإ انيثأ نم ثادحألا هيف مغانتت ابيرغ اًخيرات

 « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةصاخو ىرخألا تاراضحلا رود شيمهت عم ةيبرغلا ةفاقثلا ةيزكرم دمتعت

 انخيرات ءازجأ نيب ةقالعلا بيترت ةداعإ نم دبال عضولا ذه ةهجاوملو تاعادبإ نم هتزرفأ ام هيوشت وأ

 . . . ةفطاعلا دمتعت امم رثكأ لقعلا دمتعت ةيدقن حوربو ةيملع سسأ ىلع

 ةمئتاخلا

 ال سلدنألا نم نوملسملا برعلا همنغ ام نأ اًيلج انل ىّدبتي «ةيسلدنألا ةبرجتلل انضرغ لالخ نم
 لقح يف ريخ لكب رشبي مايألا لبقتسم نأو ٠ بصخو مهم ةيناسنإلا ةراضحلا هب اودافأ امو «ىصحي

 تاءاضفلا حستكت تأدب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل ةفصنملا لامعألا نأ كلذ ؛ ةيسلدنألا تاساردلا

 «ةلودلا ةيرصنعو نويكسيروملا : سايز ىدوغيردور » باتك نم كلذ ىلع لدأ الو ةرصاعملا ةيفرعملا

 ةيخيراتلا ةقيثولا ةطساوب عانقلا فشكو ايريبيأ ةريزجب مالسإلا ةراضح فاصنإ هبحاص هيف لواح يذلا

 ميدقتب يداني وهف « ىمعألا ىراصنلا بصعتو ةلودلا ةيرصنع ةنادإ ىلع ةغماد ةجح موقت يتلا
 . مويلا نيملسملا ىلإ نيينابسإلا تاراذتعا

 صوصنلا ةءارق نأ امك . ثيدحلا رصعلا اينابسإ يف ةينمضلاو ةنماكلا ةباقرلا رصع ىهتنا دقل

 قحل ام وه روظحملاو . . روظحملا نع توكسلا يأ ) داتعملا اهدح دنع فقت ال تحبصأ قئاثولاو

 . . دوهيلا عم تلعف املثم نيملسملل رذتعت نأ الإ مويلا اينابسإ ىلع امو ( ريجهتلا مايأ نيملسملاب

 ةيجهنمو ةيعوضومبو رذحو ةيدجب ثدحلا عم لماعتلا انيلع مّتحي هنإف  نيفقثملا نحن انرود امأ
 اهتفرع يتلا ةيفرعملا تالوحتلل ةباجتسالاب ىضم تقو يأ نم رثكأ نوبلاطم مويلا نحن ؛ ةروطتم ةيملع
 . ةيبرغلا ةحاسلا

 مظنلاو عاضوألا اهضرفت ةيجراخو ةيلخاد تايدحت نم مويلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا ههجاوت ام نإ

 سوردب رابتعالا انيلع متحت « هب لومعملا قطنملاو ةقبطملا غيصلا هدكوتوت ةةدهتمسلاو ةفدحلا

 ةيفاقثلاو ةيملعلا نيدايملا لك يف ةدئاف اهنم يجترت ال يتلا ةميدقلا دئاوعلا نع عالقإلاو يضاملا

 ةبكاوم انيلع يلمي مويلا هدشنن يذلا ةثادحلا رصع نأ كلذ ؛ ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
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 و تي تل هل يقدر يرام هن ابا ود 007 تلج ت87 م ةيسسلدنألاةبرجتلاةيزكرم

 دقنلا تارتفو دييشتلاو ءانبلا لحارم : لحارملا فلتخم اهبلطتت يتلا تايلآلاب اهعم لعافتلاو ثادحألا

 ةلضعم يف ثحبلاو ةبيصعلا ةيملاعلا فورظلا هذه لثم يف رمتؤملا اذه لثم داقعنا امو . ليلحتلاو

 ةداعإو يخيراتلا ثدحلا عم لماعتلا ةيمهأل ةفقثملا طاسوألا هريعت ام ىلع ليلد الإ ةساسح ةيخيرات

 ثارتلا نيب ةداوه الب اًبرح شيعت لازت ال يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيفرعملا ةموظنملا ءازجأ بيترت

 ىلع ليلد ريخ مويلا اينابسإ يف مهلان امو نيملسملل ةيسلدنألا ةبرجتلا ضرع نأ امك . ةرصاعملاو

 هابج يف راع ةمصو اهانربتعا يتلا سمألا ةطانرغف ؛سفنلا يف ةقثو ةأرج لكب يضاملا ةهجاوم

 رمتؤم لعلو ةدافإ امّيأ ةيرشبلا اندفأو ميمعلا ريخلا اهلالخ نم انمدق انثأل ؛ انل زع مويلا يه نيملسملا
 اذامف « ثدحلا عنصو لعفلا لقح ىلإ نيملسملا ةدوعل ريخ رشؤم وه 2م 199 ١ايئابسإ يف مالسلا»

 نيملسملا فصنأ ول ملاعلا ينجيس اذامو ؟ نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف اينابسإ نم نوملسملا ينجيس

 تتفخ يتلا ةيرشبلا دولخلا ةينوفميسو ةيناسنإلا ءاقبلا ةموظنم راطإ يف عادبإلاو جاتنإلا لقح ىلإ اوداعو
 راوحلل ةتهابلا ةروصلا كلت «٠ سمألا ةطانرغ مويلا دوعت يه اهو ؟ ةنيعم ةرتفل نيملسملا ناحلأ اهيف

 ىراصنلاو نيملسملا نيب قافولاب حولتو دولا لمحت ةقارب ةعئاي مويلا دوعتس ينارصنلا يمالسإلا نخاسلا
 ًاليوط مايألا اهتعور يتلا ةمألا هذه ءانبأل ةنينأمطلاو نمألا ديعيس يذلا راوحلا كلذ ] تائفلا فلتخمو .

 . [ ! ةلامثلا ىتح رملا سأكلا اهتقسأو

 فاشتكا اهيف تفرع يتلا ةيرشبلل ةدعاو ريخ ةيادب اهرابتعاب م997١ ةنسب ملاعلا لفتحي املثمو
 عايض ىركذ ييحن نأ انيلع اًمازل هناف ةيملعلا ةضهنلا قالطناو ىربكلا تالحرلا روهظو ةيكيرمألا ةراقلا

 ملاظملاو ةيراضحلا دئاكملا ناردأ نم اهيعو صيلخت دشنت ةمأ تاحومطب لّمَحَم لمآ وج يف ةطانرغ
 . ةيخيراتلا

 تاناكمإلا لك رّكسو هحاجنإ ىلع رهس نمل ةيحت فلأو رمتؤملا اذه يف مهاس نمل اركشف
 ةبرجتلا تاعادبإ عم لماعتلا لّهسو « ةئشانلل يمالسإلا يبرعلا يراضحلا ضيفلا اذهب فيزعتلل
 . ىمالسإلا ىبرعلا ىثارتلا نوزخملا نم أزجني ال اًءزج اهرابتعاب ةيسلدنألا

 ا
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 عجارملاو رداصملا
 : رداصملا ١

 ميركلا نآرقلا

 : (ه504 :ت) « هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ « رابآلا نبا

 . م907١ ٠ بتكلا راد ةعبطم : ةرهاقلا « ةلصلا ةباتكل ةلمكتلا

 : (ه 047 :ت) « يسلدنألا ماسب نب يلع « ماسب نبا

 ةفاقثلا راد : توريب ؛ سابع ناسحإ قيقحت 0 ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .ماو

 : (ه441/ :ت) « زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ « يركبلا

 .ها6٠55 «تاساردلل

 :(ها ١4١ :ت) « يرقملا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش « يناسملتلا

 . م957١ « فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ

 ( رداص راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن 3

 .ما1

 : (ه479 :ت) , فلخ نب نايح ناورم وبأ « نايح نبا

 . م1916 « ديردم « ةفاقثلل يبرعلا ينابسإلا دهعملا « نورخآو اتيملاش هرشن ؛ سبتقملا

 : (ه1'٠٠:ت) هللا ديبع مساقلا وبأ « ةيذادرخ نبا

 .(ت.د) « ينثملا ةبتكم : دادغب , كلامملاو كلاسملا

 : (ها/ا/١ :ت)يناميلسلا دمحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ناسل «بيطخلا نبا

 .ماأ5 2 توريب « لاسنفورب رشن 2 مالعألا لامعأ

 عا



 اممم م مهم سه سس سس هس سه هس همم م م م سم سمع م هس هه سس م سس هايج سه سمس سس سس م هسش هس سش هسسس ةيسسلدنألا ةسبرجبتلا ةيرزكرم

 : (ه 4١٠8 ت) دمحم نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا يلو « نودلخ نبا

 :(. . ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا) نودلخ نبا خيرات -

 . م1909 « ركفلاراد :توريب

 .م1995 « ينانبللا باتكلا راد : توريب . ةمدقملا 3

 :(ه099 : ت) « هريمع نب ىيحي نب دمحأ « يبضلا

 . م1971 « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « سمتلملا ةيغب

 :(ه5417/ :ت) « رمع نب دمحأ سابعلا وبأ . يرذعلا

 .ما606 . ديردم « يناوهألا قيقحت ؛ سلدنألا نع صوصن

 : (ه1854 ت)« رفعج نب قاحسإ نب دمحأ « يبوقعيلا

 . م1841 « نديل « نادلبلا باتك

 : ةبرعملاو ةيبرعلا عجارملا

 : بيكش « نالسرأ

 . م1987 « ةايحلا ةبتكم راد : توريب ٠ سلدنألا خيرات رصتخم

 : دزواه « دلونرأ

 : يوريب « دراودإ

 3 تاديوع : توريب « ةعباسلا ةعبطلا « رغاد دعسأ فسوي بيرعت ؛ ىطسولا نورقلا

 .ما0

 : سيروت دلوبويل « سابلاب

 . ةينابسإلا ةيمالسإلا ةينبألا
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 : كباع دمحم « يرباجلا

 . ةرصاعملاو ةلاصألا

 . م917١ « ةعيلطلا راد : توريب « رصاعملا يبرعلا باطخلا

 : يمهف « ناعدج

 : لخنأ « ايثنلاب ثلاشتج

 ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا «٠ سنؤم نيسح ةمجرت ؛ يسلدنألا ركفلا خيرات
 .م1900 « ةيرصملا

 : رونأ « يدنجلا

 .(ت.د) , فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا : ةرهاقلا « رمتؤملا ىلإ رفسلاو يكز دمحأ

 ما توريب « تايسلدنأ

 , ماصتعالا راد : ةرهاقلا « ةطانرغ طوقس ىتح يمالسإلا حتفلا نم يسلدنألا خيراتلا

 .م19359 2 توريب « سلدنألا يف ةيمالسإلا ةراضحلا

 .(م1911) ١ ع « مظعألا مامإلا ةيلك ةلجم « سلدنألا يف هتساردو ءاضقلا -

 .(ت.د) , ماصتعالا راد : ةرهاقلا « يمالسإلا خيراتلا ةسارد يف تارظن 8

 : تربلأ « يناروح

 . م1517” « راهنلا راد :توريب « ةضهنلا رصع يف يبرعلا ركفلا

 : ىفطصم « دلاخ

 . م105١ « ةيرصعلا ةبتكملا : توريب « ةيبرعلا دالبلا ىف رامعتسالاو ريشبتلا

 : فيطللا دبع تمصع « شدند

 برغلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « نيدحوملا لهتسمو نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا

 . م1984 « يمالسإلا
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 ني ا ود 1و ف دم دل 0 ةيسسسلدنألا ةبرطجتلاةبيزكرم

 : وغير دور « سايز يد

 . م997١ « سناريفيد راد : سيراب « ةلودلا ةيرصنعو نويكسيروملا

 : جروج « نوطراس

 : توريب « ىلوألا ةعبطلا ٠ خورف رمع لقن ؛ طسوألا قرشلا ةياعر يف ةيبرغلا ةفاقثلا

 .( ت.د) . فراعملا ةبتكم

 : زيزعلا دبع « ملاس

 « ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسألا ٠ سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات
 .ماؤ١5

 : ثونروبلأ  زيشناس

 . ةملسملا اينابسإ خيرات « وأ « مالسإلاو اينابسإ

 : بروثول « دراوتس

 : .ل.أ « هيلتاش

 3 ماا . ةيدوعسلا رادلا : ةدج « ةيناثلا ةعبطلا ؛« يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا

 : ماشه ٠ يبارش

 . م191/8 « راهنلا راد : توريب ٠ برغلاو برعلا نوفقثملا

 : يلاغ . يركش

 . م191/8 « ةعيلطلا راد : توريب ٠, ثيدحلا يرصملا ركفلا يف طوقسلاو ةضهنلا

 : ناسحإ . سابع

 .ماقالاك 2 سنوت « يسلدنألا بدألا يف تاسارد

 : هللا دبع دمحم « نانع

 ء يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا . ةعبارلا ةعبطلا ٠ سلدنألا يف مالسإلا ةلود -

 .ما17 «رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا «. سلدنألا ةياهن -
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نسم نورق ١ سلدنألا 0001

 :رمع « ورف

 « ةيناثلا ةعبطلا «٠ طسوتملا ضيبألا رحبلا نم يبرغلا ضوحلا يف مالسإلاو برعلا
 . م١94١ « يبرعلا باتكلا راد :توريب

 : فاتسوغ « نوبول

 .م1959 « يبلحلا يبابلا ىسيع : ةرهاقلا « رتيعز لداع ةمجرت ؛ برعلا ةراضح

 : دلابيشرأ « سيول

 : ةرهاقلا « ىسيع دمحأ ةمجرت ؛ طسوتملا رحبلا ضوح يف ةيراجتلا ةيرحبلا ىوقلا

 .ما١٠957١ « نيلكنارف ةسسؤم

 : دومحم « يكم

 . (1904) ١١ جم , ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص « سلدنألا يف عيشتلا

 : نيسح «٠ سنؤم
 « رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا« ( دوقفملا سودرفلا ثيدح) سلدنألا ةلحر

 .ماو51

 : نسحلا وبأ « يودنلا

 . م191///ه1791 « ملقلا راد : تيوكلا « نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام

 : كلام « يبن نب

 . م1954 « ةبورعلا راد ةبتكم : ةرهاقلا . ةضهنلا طورش

 .ما16 ع ةيسنوتلا رادلا : سنوت « ةفاقثلا ةلكشم .

 : تسرفيإ لاسنفورب يفيل

 ١ يملح نيدلا حالص دمحم «ملاس زيزعلا دبع ةمجرت ؛سلدنألاو برغملا يف مالسإلا

 .م9895١ « رصم ةضهن راد : ةرهاقلا

 راد : ةرهاقلا  ةيناثلا ةعبطلا « يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت ؛ اينابسا ىف ةيبرعلا ةراضحلا

 .ها6٠50١ فراعملا

 . يمالسإلا برغلا يف ةيندملا مظنلاو ندملا -

 ١ه



 اا ا 30 ودل لب سما دوو ا اا ا سس هيام  ةيجحسل دخلا !ةحر ا دجتلا ةئمتيزكرب

 : دلونرأ « يبنيوت

 .ما٠ توريب « يحبص ليبن ةمجرت ؛ لبقتسملاو برغلاو مالسإلا

 : ةيبنجألا عجارملا ل“
 4اطمرصمتر 011010

 ظوموتلل انا تاق1 منت 1501100 . 81161105 فل

 4ااطستتتفر آن:

 رك ودتح لع ظومدمم زن لعام كانا دعا ظممدتماو - 8ننعق]هنم - 1900 1'ونتمق

 8و 0101

 آم 8همأن همطع لأ آعوررمت لو طاوولت0 80108204 1929.

 دك طنم, دعا 0 :

 طومدممو طم كان طلقأماتم (ن352005, 110108 ز/ ل0108. 816005 كلاود - 1948.

 00 عرتور 15311150 :

 10تءولعمع1و - 21085022 599.

 (00ءادمدت, لودع ةدوععأ ةةععاو عن
 ممتملم 81علتعدل 1م طلمامرتو لع ظورتسم ةلاطعزتلتفب 701.1, 5420150

 106 31د عدر

 رتزئؤمأنم لع ]ن لمسصتصسملاتمل لفع هلذطغم تأ لعق اطئات1ت5 تنال ومفعم تأ ناد هانت قمم ب

 موق 5 ْ

 12ع01ع43 ل ءعوسص - 81عع2ع :

 8ل0هت5نببم5 تأ الاماس»ع 0ع تنعدم نه آطدتسأف1 هن 21/1 ةزعناف زد 20168 لان 00

 1ساعات نان ةمفأ لي (ن . 1 . ط 34 طنطا تناتمت آ1. 5 . آم "1انان15 1984.

 10مل, 11. 1:

 "1م تعور القوا هلأ 5ممتم آمر لمرور ااسحج الوجع 7.

1 10 

 خدك لع آض 8451 ندع ن0 . 58118165 198().

 1نمدسطتللا نع, آل 270:
 ]م مممدل لمد آت1مطمق خصلول وانو لاتال/3< نانال11/2111 ةزمعان 0تدعتنن

: (.1 ) ,1202 

 - 81510116 لمو رمانقات |2005 ل' كومنت 701117
 - 2 معطعءالقو دنع !طلقأامأم تألم ]1 تلولاام لع !"ظومدودع ممصلنصأا 1ع 720363 ثعع

 آر تلم 7011- 860
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا همم مم همم همم همم هق م همم همم مم همم مم هه همم همم هعق مم ممم هممعع ممم

 انتل مانو, (نط

 1' ظومؤومم : لع 12 نمدوسعأع هنفطع هنن ةأمعاع ل'هرن ذص معتم طلفإمتوانم 2آ]15 مف 3
 متنا - لادتل 1080١

1 

 111510116 لع طوع, هلع [].

 الانا ع معا 1

 آن فظل و1 0ابوأ16 زل نعال انوتال. طوضو 198(.

 1[ءازدعر اع ع :

 آم 1تالانع اطاتقا نول ١ 19, 21 توضع 1: ذا ا[ نطوأب 194(.

 12 2مأور 01:

 " ظتمامتن اقع راق هلا ]15ه تم ظابتمم", لد صقل. 11ةطفلتكق '1همع 376 (20-10- 15).

 11 عاتب,

 امانللاق نمل معامع ةاعااسمإع ثانا' ةرنطأ نانقم ططتا0و0مطتع ة/كناتقأتن' 1909

 آكط اتكرر ذدلقلط :

 آم ةحلع 1 عملاع ن 5تقثل1م هد اع ةاععاع 5ال810 خامعن' 66.

 اة مدع-طوم]ع, 5 امصآ الف

 1ع 800015 اق ذمقتات (آماتل0ت, 1897) .

 اعوا-طعوج ءصعمل (1.):

 طتمامزرع لع آر مومو عمع 8نكان] صف طوع 1970

 81ءات, خل06 :

 آم 5هلعممع خلاف نأ مد 016 لحجم 1!' ةبماناتمم ةنعماتلتوانع ممصلتماع وعام 1966,

 الإ

 دوممدل تمنوا لتوم امامهم ممواتالم لع !"اتدتاف نأ لع آل معمر ا ةدتعلا لقد تال

 طلمامتوانعم تل. طاوسسممال 1988,

 01ةعانعر [عدقعأم :

 ]عد كتضطعق مودا زذسفتم ةطلفمإمت آب' ومو عصف, طوعأم ا هتطتسفنتتمات 1969

 (0ممعصط ءارصعتل, ل:

 ط105ممعاك اه طق هناك, 00انصتطألب 5

 12 عرمعور [

 آه 20ةوزع ممله]هاندع ةد هتفطم ©1ققأ لان

 هه



 ط1 وننعأ 10
 1 'ظووومع لعد 81211165 طونتق 5.

 مرسم, 11عسعد0 عم لل

 [11 5مم لع وموسم, 7120111

 1عارتقتاتل, ل:

 3كم داتس ©010دأ تق, آهطمات, 4

 52:11 عتر 100122115:
 2وموزوم ةصافاتم ت5 21 ذاماو زا .

.0 ,52121011 
 طع طئقأمرتزت أ 5هزمعف ةقل اطل معد 1نصتنصتسسل - '!طتتل تل. لقال المع 6.

 مز مدعأب [عوصعاوعم لهم :
 1115من لع ]مو 1402ه وطعم لع ظحممصم , 86420110, 3.

 5مم عا عع 05210 :
 " حمعاتم لع 0"1ءءالعمأ "زم ظمعإب - ظامص0لتقع , 6 20 5 (20-10-15)

 11ه عود 8ظدلطقم (آ):
 نأ - ةملمانو ص ظمعزن . لع !'آكامس 1[ناناننا1 م تل. 1975 '!طهطق 1

 '1هوجردط ءعر مع

 11150116, و115 ا

 1713200(, آمانتك :
 1115[مزرم لمد خرهطعم تأ لمع 8لورهم ل" ومد . وتقف
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 يلكارولا ميركلا دبع 0 روتكدلا

 ةدحولا ةلأسم و يسلدن احل



 وق



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق سلئدنألا - 2 0 دايت 6 2 ال25 هان ود اول كحال داود د كمن تركو درهما هامورس نا هويام او هو وق

 ةدحولا ةلأسم و يسلدنألا ثارتلا

 (*”يلكارولا ميركلا دبع نسح : روتكدلا

 نإف بوعشلاو ممألا خيرات يف هتميقو ثارتلا موهفم لوح نيسرادلا نيب فالخلا ةعيبط تناك يأ
 ةايح ىف ديعب رثأ اذ هتفيظو تناك اَيأ ثارتلا نأ ةرظانملاو لدجلا ىلع ىبأتيو « درلاو ذخألا لبقي ال امم

 ثارتلا اذه يف ميقلا ىوتحمو تاروصتلا ةعيبط قفو ءابلس وأ اًباجيإ هتفيظو ددحشت تاعامجلاو دارفألا

 ةيفرعملا هتالاجم فلتخم يف يسلدنألا ثارتلا هنمضتي ام دصرب ثحبلا اذه ىنعيس هيلعو «كاذ وأ

 ةيضق لوح روديو هسمأ حرط املثم «(هموي «حرطي ةيمهألا ةياغ يف لؤاست ىلع ةبوجأ نم «ةيعادبإلاو

 . ةدحولا

 ةيخيراتلا بابسألا ضعب ركذب دهم دقف ةماعلا ةيضقلا كلت نع ةبوجألا ضعب ثحبلا رولبي يكلو
 َ 8و 4 .٠

 . فيلآتلا بوجوو عمجتلا ةرورضب روعشلا نييسلدنألا ىدل قمعت تناك ينلا ةيعوضوملاو

 00 ل ا ا

011 011851101108 

8 
 آن. آومذؤص ثطل 21 - ا هماس ذل - 7”هعولت

) 20 

 6[1وعوتمطعتو ممل 0152م1 مع نم طع 0مممعمأ 01 "آعوومإلا" همم زغ5 طقكأم1122] 72116 1

 معمم16 ةمل 23200طقر طانغ همغ 020ءطونمطاع 1مم( 15 اطقأ م0 2ع ؟لطمأ "1ععوعالا اذ, 1غ طقك
 1هدع عرس ةمل م1م1مانم0 ءالععأ هم اطع النمو 08 طواط تلت 100015 هت كمت ال1065 21 108

 116 اطتمو نأ 15 لغاعنمتمعل مودلات عازل هد" تقعماتلتنازن 200010108 10 ا16 طقأانتع 015 5
 606ءماتملك ةمل /هلادعد اتمصقامل 160 10 ما تنح 165007

 لم طق ان عالغ 01 دانعأ طالم0أطعوأق (6 ما6دةغ مدمن ؟1لنأ 36أق ان[ غ0 2221726 اطغ 1 0اك
 ةموا عم انف مم0لهلندتمم اععدعإل 010 مائما10لع جاتا 15 ل111 تلمح ؟ةدلتسم 01 عمم علقع طل

 0عوانا

 1ع رموأ المو ةصأ نا0عوانمم اطقأ امقاواعمالإ' ممدعد اهمال نممص طع [ذاقصتع آتصصقط
 35 مممأل (002إ7 هك 1غ 010 ذص اطق مدقأر 15 اطهغ 01 "ال هلاإل'. 50 ن5 [0 121681216 72510115 5
 ام دنعط 2080 ننعداتمدمكر, طق 1ص قأا1 عواتمال م16ومماأكر 2غ طق 0انا5ةأ, طع طاقات عمل 820 0-

 زلععاتالع هةريدعو انطتعط لععمعم الع ؟ةءاتنمع م1 طع معععوولات ام نهتاع ةصل طقم.

 ئدعسلا كلملاادبغ يتعئاجب ذاتسا + قييورقلا ةعماج نم (ةيملاع) ابلغ ةزاجإ + ةيزكرملا ديزدم ةعماج نم هاروتكد .(8)
 . ةمركملاةكمب ىرقلا مأو برغملاب

 ةا/





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0-2-2 م0 2 هعمل م ممل ع عع ل اع ع معه

 ةايح فنتكا ام لّثمتن نأ يغبني يسلدنألا ثارتلا يف ةدحولا سجاه نع ثحبلا اذه لهتسم يف
 :(عاضوأ ) نم ءروصعلاو بقحلا يلاوت ىلع «هباحصأ

 ةدرفنم ةديحو «مالسإلا دالب ةيصاقب مالسإلا ةلود ءاهاضتقمب ,تشاع : ةيفارغج ةعيبط (أ)

 . مهمامأ ودعلاو ءاهينكاس ءارو نم رحبلا ؛ ةريزج هبش يف «لخادلا نمحرلادبع ةلخنك

 ؛تيتشتلاو قيزمتلا رطاخم تناك امهيلك يفو «يجراخو يلخاد ناهجو اهل ناكو : ةيسايس (ب)

 :نيراد ىلا ةمّسقم ةريزجلا هبش تناك لوألل ةبسنلابف . مهتلودو نيملسملا ةعامج ددهتت ثائتجالاو لب
 ىلع ضرفي ةديقعلا يتفلتخم نيراد نيب رواجتلا اذه ناكو «برحلا راد وأ رفكلا رادو مالسإلا راد

 نيحتي لامشلا يف ضبارلا يبيلصلا مهودع ةهجاومل ةمئاد (رافنتسا ةلاح) ؛ةهج نم «نيملسملا

 فئاوصلاب تاوزغ ىلا لوحتت رافنتسإلا تالاح تناك ام اًبلاغو «مهيلع ضاضقنالل صرفلا

 اعافدو ءهضرأو رفكلا راد ىلإ مالسإلاب ىلوألا يف اعفد ءرقلا يفو رحلا يف تاهجاوم وأ «يتاوشلاو
 املثم داهجلا ةضيرفب نوضهني نويسلدنألا ناك كلتو هذه يفو .هضرأو هراد يف مالسإلا نع «ةيناثلا يف

 هجولل ةبسنلاب امأ .ةعامجلا ةلود ىلع ةعاطلا اصع نوقشي نيذلا نيزتنملا نولزاني مهو اهب نوضهني اوناك
 تناك يتلا ةيعسوتلا عامطألل «ةصاخ ةيمأ ينب رصع يف نييسلدنألا ةهجاوم يف لّئمتيف ٠ يجراخلا

 . يقيرفإلا لامشلا نم نييمطافلاو قرشملا نم نييسابعلا قانعأ ةريزجلا ضرأ ىلإ اهب بئرشت

 نع ةجراخ ةيبهلم تاكرح . روصعلاو دوهعلا فلتخم يف «سلدنألا تفرع دقو :ةيبهذم (ج)

 تفرع امك .(ةفسالف)و ةفوصتمو جراوخسو ةلزتعمو ةعيش اهمعزتي ناك «ةعامجلاو ةنسلا لهأ طخ

 اهردصتي «يهقفلا ةعامجلا بهذم «ةيكلاملل (ةفلاخم ) تاهاجتا ةيهقفلا ةيبهذملا لاجم يف سلدنألا

 . كئلوأو ءالؤه ريغ نم وأ رهاظلا باحصأ وأ ثيدحلا لهأ نم ءاملع

 «ءاملعلاو ةالولا ءالضف نم ؛دقعلاو لحلا لهأ ىلع حرطت نأو دبال ناك عاضوألا هذه لثم نإ
 نيملسملا لبقتسم «ةيقيبطتو ةيرظن ءهنع ةباجإلا ىلع فقوتي «ةروطخلاو ةيمهألا ةياغ يف ًالاؤس

 .ةدحولا لاؤس وه كلذ «سلدنألا عقص يف مهتلودو

 ؟تايطعم نم اهل ناك اذامو ؟تاروصت نم تسكع اذامو ؟هنع ةباجإلا ةعيبط تناك فيكف

 نم «نأشلا اذه يف موقلا ثارت هيلع لمتشا ام ىلإ ًالوأ «عزفن نأ انيلع «ةباجإلا» هذه ةدامب رفظلل
 ٠ ؟ م ٠ 0 ٠

 مهئابدأ عيماجمو « مهئاهقف تافنصمو .مهيخرؤم تانودم يف «فقاومو صوصن .
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 يل اا دور داع ل ا ال دتولم ةدسحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارقلا

 لثم هيف «ةيبرعلا ةيمالسإلا ةمألا ثارت نم ءزج يسلدنألا ثارتلا نأ ىلإ ريشن «كلذ لبق ءاننأ ىلع
 ىلا و

 :دجم ريغو دجمو ؛«يبلسو يباجيإو ءراضو عفانو «حلاطو حلاص :اذه

 ءاغفلا هيف ثيعلا وهو: : فيكلاف ةيحعتل ةز الماك اشيش جّرَتال

 يف ديحوتلا ةديقع سيركت ليبس يف يراضحلا عارصلا كرتعم ضوخت ةمألاو «ءانيلع ناك كلذل

 هريغو «ثارتلا اذه أرقن نأ «ةعامجلاو ةئسلا لهأ ةملك يه ءاوس ةملك ىلع مهعمجو اهئانبأ ةايح

 كلذبو ؛ اهليلحتو هصوصن ريسفت «ةيفرعملاو ةيدقعلا اهتيعجرم قفو متي «ةيمالسإ ةءارق «كلذك

 ةدحولا ىلع ًصضحو «رفانتلاو ةقرفلا نادأ ام هنمو «هعفنأو ثارتلا اذه يف ام حلصأب دوزتن نأ انل ىنستي

 .فلأتلاو

 يف مهئارت نويسلدنألا اهعدوأ ةبوجأ نم ةدحولا لاؤس هب رفظ اميف رظنلل هجوتلا عضوم انهو

 : أمه نينثإ نيلاجم

 ددسملا رظنلا يوذ ماّكحلا ءايوسأ ىدل يعولا قّمعت تناك عاضوأ ةلمج ىلإ ةراشإلا انفلسأ دقو
 نأب لوقلا نكميو . ةيسايسلا دالبلا ةدحوب ةقدحملا راطخألا ةهباجمل فصلاو ةملكلا ديحوت بوجوب

 جرخي ال ناك ةطلسلاو مكحلا ديلاقم ىلع اهئاليتساو سلدنألاب لودلا ضعب مايق نم يسيئرلا دصقملا

 ةيسايس ةدحو يف نييسلدنألا لمش عمج , امهلرأ «ةظوحلم ةيودحو ةغبص وذ امهالك «نيرمأ دحأ نع

 ينب ةلودب كلذل لّثمنو «نيزتنملاو «نيئوانملاو ؛نييبيلصلا نم مهودعو هللا ودع بهرت ةيوق «ةيرطق»

 «ةعقرلا ةعساو ةيسايس ةدحوب اهقاحلإو ةقرفلا نئارب نم دالبلا ذاقنإ : امهيناثو .رماع ينب ةلودو ةيمأ

 نرق ءاهز سلدنألا تشاع امهفنك يفف «نيدحوملاو نيطبارملا يتلودب كلذل لثمنو « بناجلا ةبوهرم

 يف «هذهو اهتطبرو لب ؛ةيبرغملا ةودعلا راطقأب ءايركسعو اًيسايس ءاهتطبر ةدحوب ةلومشم فصنو
 دقف ؛ نييرماعلاو نييومألا يتلود رصع يف امأ . قرشملا يف ةينسلا ةفالخلاب ءايحور تارتفلا ضعب

 « تناك ةرضح يف ميقي دحاو (مامإ) لوح ةفتلم .ةكسامتم «ةدحوم نورف ةثالث وحن سلدنألا تشاع

 زكرم» نيملسم ريغو نيملسمو «نيبرعتسمو ءابرع ةريزجلا ءانبأ نم ةماعلاو ةصاخلا ةرظنو هرظن يف

 . ةبطرق ةرضح يه . 2١7 «مامإلا ةرضحو «مالسإلا ةبقو « ىرقلا مأو ؛ةيارلا

 /ها7848١ :رداص راد : توريب ) 2«  ج « سابع ناسحإ قيقحت بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن : يرّقملا )غ0(

 ./1ص : (ما4



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 00-22-22 2- سم د دع عم معهع م ع عام هع هع ع عم مل

 ام ناعرس ةعبارلا ةثاملا سأر ىلع ةرضحلا هذهب ترجفنا يتلا ةريبملا ةقئاحلا ةنتفلا نأ ىلع
 قزمتلاو ةقرفلا ةسيرف سلدنألا طقستل ةعامجلا لبحو ةدحولا دقعم تناكو « ةفالخلا حرصب تحاطأ

 .اهتايالو نوعزوتيو اهرمأ ىلع فئاوطلا كولم ىلوتسي نيح

 امنإو «سلدنألا يف ةيسايسلا ةدحولا رايهنا ىلإ تدأ يتلا بابسألا ضارعتسا انه ءانينعي سيلو

 بترت ام اونياع وأ ةدحولا عدصت اودهش نيذلا نييسلدنألا ءاهقفلاو نيخرؤملا ثارت نأب لجسُت نأ انينعي
 يف مهئارت نم انل ملس ام اوعدوأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيبلس راثآ نم كلذ نع

 ةعامجلاب مهثبشتو ةدحولاب مهقلعت ىلع اهعيمج لدت رظن تاهجوو تادقنو تارطخ ةسايسلاو خيراتلا
 نم سرادلا ظحلي بيلاسألا نم ناولأب كلذ نع اوربع دقو .اهتاعدل مهتيهاركو ةقرفلا نم مهروفنو

 : اهنيب

 : ةفالخلا يف ةيمأ ينب ةيقحأب هيونتلا ()

 ريدقتلاو بحلا رعاشم نكي ناكو مزح نبا سلدنألا ءاهقف نم هيلع دّكأو كلذ يف بتك نممو
 ةسيرف لازي ال ناك ةيعرشلا ةسايسلا يفو ةفالخلا يف هئارآ ةباتكل سلج نيح هنأ نظلا بلغأو «ةيمأ ينبل
 بلغأو ءاهمسر باهذو ةفالخلا طوقسب دالبلا ةلحو باصأ يذلا ككفتلا ةعيجفب ضمملا روعشلا

 ةيمالسإلا ةعامجلل مامإ نييعت بوجوو ةفالخلا ةيضرفو ةمامإلا عوضوم جلاعي وهو هنأ  اضيأ  نظلا
 ,ةبلاغتملا يديألا هترطسب فكنتو ,ةغرفتملا برلقلا هتبيهب عمتجتو ؛ةفلتخملا ءاوهألا» هتبهرب فلتأت

 رضاوح نم ةبطرق ريغو ةبطرق عقاو وه اشاَعم اعقاو لثمتي ناك ''' «ةدناعملا سوفنلا هفوخ نم عمقنتو
 ؛ دارفألا يف نيدلا رثأ داك وأ ضوّقتو «ملظلا معو «ةفالخلا عدصتب اهيف مكحلا لتخا دقو سلدنألا
 دق ىتح . ّدح الو قح مكح كانه مرقي ال هنإف اهل سيئر ال يتلا دالبلا يف دهاشم اذهو» : مزح نبا لوقي

 نيحو حبصي نيح دهاشي ناك دقو - دّكؤي ةفالخلا ةدحول ضرعي نيح هارنو . "7 «اهرثكأ يف نيدلا بهذ
 ىلإ دانسإلا» ب حلصتو متت امنإ نيملسملا رومأ نأ - هدلب يف ربانملا ددعتو يسايسلا قزمتلا راثآ يسمي

 ناقفتم ال نامامإ ايندلا عيمج يف دحاو تقو يف نيملسملا ىلع نوكي نأ زوجي ال هلأ »و .'57 «دحاو

 نم يلقنلا ليلدلاب هيأرل مزح نبا جتحي نأ دعبو .2'*”«دحاو ناكم يف الو نيناكم يف الو ناقرتفم الو

 .مزح نبال "ةسايسلا " باتك نم )00

 .417 :4 « (يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ىنثملا ةبتكم : دادغب ) . لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ؛ مزح نبا 00

 ./ما/ :5 هسفن ردصملا )0

 .174 ؛ (ها170ا/ « سدقلا ةبتكم : ةرهاقلا) « عامجإلا بتارم , مزح نبا (5)
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 اا ااا اا اا ا ا ا ا اا اا اا ااا عا ا ا اع ا ع ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارقلا

 هيف نوكي نأ زاجل نامامإ ملاعلا يف نوكي نأ زاج ولف» : لوقيف ةيلقعلا ةجحلا قوسي '"”ةنسلاو 7 باتكلا
 ال يذلا لطابلا اذهو ؛ليلد الب اًيعدمو ناهرب الب اًمكحتم ناك عئام كلذ نم عنم نإف ,رثكأو ةعبرأو ةثالث
 دحاو لك نوكي وأ مامإ ةنيدم لك يف وأ مامإ ماع لك يف نوكي ىتح رمألا داز كلذ زاج نإو ,دحأ هنع زجعي
 لاح ىلإ رظني كلذ يف وهو «2!«ايندلاو نيدلا كالهو ضحملا داسفلا وه اذهو .هلزنم يف ةفيلخو اًمامإ
 :هلوق يف رعاشلا هروص امم «ةيسايسلا اهتدحو جيسن قزمت دقو «سلدنألا

 (92*بمو نينمؤملا ريمأ اهيف ةليبق لكف اعيش اوقرّفتو

 ««ةيشرقلا» رصحب لوقلا هنع عيشأ نأ ةفالخلاب مهتيقحأو ةيمأ ينبب مزح نبا باجعإ نم غلب دقو
 هعيجشت هنأش يف ديزي» ناك امم نأ هيرصاعم ضعب ركذ دقو «ةيمأ ينب يف «ةفالخلا طورش مهأ يهو
 نم مهاوس نّمع هفارحناو ؛مهتمامإ ةحصب هداقتعاو سلدنألاو قرشملاب مهيقابو مهيضام ؛ةيمأ ينب ءارمأل
 , 00 شيرت

 ةلود عاطقناو ةفالخلا كلس رائتنا نع بترت ام دهش « مزح نبا هيرصع رارغ ىلع «نايح نبا ناكو
 اهفعضو ةيمالسإلا ةعامجلا ةملك قرفت اهرهاظم زربأ نم ناك «ةئيس راثآ نم ةريزجلا ضرأ نم ةعامجلا
 حلي « مزح نبا اندجو ام وحن ىلع «هاندجو كلذل .اهيضارأ ىلع هضاضقناو يبيلصلا اهودع داسئساو
 امه نيتفص هيف اطرتشم اهرومأ سوسيو اهنوؤش رّبدي مامإل ةيمالسإلا ةعامجلا ةعيابم ةرورض ىلع
 شيرق نم مهو نييومألا نم هردحتل امهيلع رصانلا نمحرلادبع رفوت ىري وهو .«ةينسلا»و «ةيشرقلا»
 ةادهلا ةلالسو نيئمزملا ءارمأ نبا» وهف ءهلبق نم هدادجأو هؤابآ هكلس يذلا دشرلا ليبس هكولسلو
 ةفالخلل مهقاقحتسا ناك اذهلو )١١( ؛دشرلا ليبس نيكلاسلا .قحلاب نيمئاقلا ,نيقتملا ةمئألاو ؛نيلضافلا
 هريغلو هل ةقيقحلاب وه يذلا» نينمؤملا ريمأ مسال - ثلاثلا نمحرلادبع يأ - هقاقحتسا ناك املثم
 ةفالخلل «نايح نبا رظن يف ؛ حلصي نكي مل يذلا يمطافلا زعملا (هريغ)ب هدنع دارملاو )١١ «ةراعتسالاب
 .237 «ا(ًيعيش ادحلم» هنوكل زوجت الو هل حصت ال لب ؛هل حلصت الو

 0 ا ا
 « مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو) ىلاعت هلوقو 4 اوفلتخاو اوقرفت نيللاك اوئوكت الو » يلاعت هلوق يف )030
 ."امهنم رخآلا اولتقاف نيمامإل عيوب اذإ :٠ هع هلوق يف (0
 .41/ : ؛ « لصفلا ل

 ْ . قباسلا ردصملا : يرقملا )0(

 ) )1١؛ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخللا .ماسب نبا ق١مج ١: ص١519 :ص "ةيسلدنأ ثاحبأ " انباتك رظناو ؛ 78 .
 )١١( .سيئقملا 9:15١.

 )١١( ,هسفن ردصملا ه:5١؟.

 « ةفاقثلا راد : توريب ) « يجحلا نمحرلا دبع .د قيقحت :رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا خيرات نم .سبتقملا 000
 1 .( م9
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 ل ممل ع عا م حا ع ع عع م م ع

 : ةدحولا ةامحب ةداشإلا (ب)

 نيخرؤملا تانّردم يف انيلإ لصو ام يسلدنألا ثارتلا يف ةدحولا سجاه نع انل فشكي اممو
 ءافلخ نم دالبلل ةيسايسلا ريغو ةيسايسلا ةدحولا ةامحب هيونتلاو ةداشإلا بورض نم نيبتاكلا تآشنمو

 .روصعلاو لودلا فالتخا ىلع ءارمأو

 ريدقتلاب ةعبشم تاحفص نم مهئافلخو ةيمأ ينب ءارمأ نع١ نايح نبا خرؤملا هبتك ام كلذ نمو

 ىلوت يذلا رصانلا نمحرلا دبع نع بتك اميف هل أرق ام دح ىلع ١47 «صلاخلا ءانثلاو باجعإلاو

 لزنتساو نارينلا كلت أفطأف ؛ نيبلغتملا ةاصعلا نارينب ةبرطضم ؛نيفلاخملاب ةبرطضم سلدنألاو» . مكحلا
 اوخرؤم هب درفأ ام ضعب حفنلا بحاص لقنو !"١ «اهتاهج رئاس يف سلدنألا هل تماقتساو :نايصعلا لهأ
 نيملسملا ةملك نم تعمج امب اهتكوش تيوق يتلا هتلودب ةداشإلا نم رصانلا ةيصخش سلدنألا

 بلاطت هيلإ تفلدزاو مورلا هتداهو ؛نأشلا ةعفرو ةماخضلا يف ةياغا» تحبصأ ىتح مهفص نم تدّحوو

 الإ ممألا رئاسو سوجملاو ةججنرفإلاو مورلا كولم نم هب تعمس ةمأ قبت ملو ؛رئاخذلا ميظعب هتفحاتمو هتنداهم
 230 ةطمضاخ هيلغ تدفو

 هريدقتو هتيصخشب هباجعإ ىلع لدت تروعنب هالحو اًفاصوأ ةفيلخلا اذه ىلع نايح نبا علخ دقو

 ةلودب ةقرفلا لمه ىلع راكلا» : هترابعب ءوهف «سلدنألل ةيسايسلا ةدحولا سسأ خيسرت يف هدوهجل
 , 30 عل || تاتش مض يف نيعلا رهاسلا» وهو 7 «ةقرفلا 1 يول 7 اةعامجلا

 اًنعاب ةداقلا رابكو ءارمألاو ءافلخلا ضعب هكراعمو هتالمحو هتاوزغ داق يذلا داهجلا ناكو

 مهفقاوم زيمتو داهجلا ةداق تاردابم هجوت تناك يتلا ةيودحولا حورلاب ةداشإلا ىلع ءابدألاو نيخخرؤملل

 هتاقلطنمب ؛داهجلا لمش دقو .مهتعاجشو مهمادقإب هيونتلاو مهحدم ىلع مهل اًمعاب ناك امك

 ةهبجو «رئاودلا ةيمالسإلا ةعامجلا رادب نيصبرتملا نييبيلصلا ةهبج :نيتنثا نيتهبج ءةيديحوتلا

 نم دهاشم بدألاو خيراتلا يف يمالسإلا ثارتلا انل لجس دقو .ةعامجلا ةلود ىلع نيدرمتملا نيزتنملا
 فقو نيح رصانلا نمحرلادبع دهشم كلذ نمو .اهتدحو نع بذلاو ةعامجلا نع عافدلا ىلع صرحلا

 مهيف لبقي ملو كراعملا ىدحإ يف رابدألا اوّلو هشيج ناسرف رابك نم ةرشع بلصب رمأ دقو لوقي

 )١4( ص ؛ سبتقملا نم اهققح يتلا ةعطقلل اهب مدق يتلا يكم يلع دومحم .د ةسارد رظنا "9 .
 ( 216.؟ملزه .سبتقملا

 58١:6. ؛بيطلا حقن (15)
 .18 ص 'ةينوطنأ .م.روشلم قيقحتب ةعطق ' سبتقملا (1)
 ١. ص .هسفن رذصملا 21(

 )١9( «.سبتقملا 45:١56١.
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 مل م م مم هم مم همم همم همم هم همم همم هم همم ممم همم م هم همم هس مم همم مج ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا

 اوراصو ةداقملا انوطعأ له -اياعرلا نم ةدشتحملا عومجلا يأ - فيعضلا قلخلا اذه ىلإ اورظنا» : ةعافش
 صرحلا ديدش ناك ةفيلخن نم برغتسي ال فقوملا اذه لثمو 2 '72؟مهل انتيامحو مهنع انّبَدل الإ الوخ انل

 ضواخملا ىلعو جاجفلا يفو بقارملا يف عئالطلا بيترتو نيملسملا نوصح كش »ب ىنتعاف هدلب ةدحو ىلع
 ام جنرفإلا دالب نم نيملسملا ركاسع أطوأ ١ لب «كلذب فتكي ملو '''' ؛مهيلإ مهودع زايتجا اهيلع يتلا
 ,() «ناعذإلا دي بوردلا ءارو نم ةيئارصنلا» هيلإ تدم ىتح ("'' «دفلس مايأ يف هلبق نم هونطي مل
 نع مهدرل بابسألا فلتخمب لسوتي نشاردالا تحي تدل لهأو ةعامجلا ةاصعل ىدصتو
 ةئيفلا ىلإ مهل نيعاد» ةمدخلا لهأ هوجوو ءاهقفلا رباكأ مهيلإ صخشي ةراتف ؛ ءازتنإلاو قرفتلا يف مهيغ
 (2© «مهيلع قيضيو مهحواريو برحلاب مهيداغي » ىرخأ ةراتو ''' «ةعامجلا يف ماظتنالاو ةعاطلا ىلإ
 قحتسا كلذبو .اهتدحو تققحتو ةمألا لمش مأتلاف ؛ ةعامجلا يعاد اوباجأو ةعاطلا ىلإ اوعادت ىتح
 نم لذب امل ريدقتلاو باجعإلا باقلأ نم هب لح ام «نايح نبا ةصاخ ؛هيخرؤم نم ةفيلخلا اذه
 ءارمأ نم هفلس كلذ يف رصانلا لثمو .ةدحوم ةيار تحت اعيمج سلدنألا ريبصت ليبس يف دهجو ةيحضت
 نيزتنملاو نييبيلصلا نم ةيمالسإلا ةعامجلاب نوديكي نيذلا برح يف نوبأدي اعيمج اوناك دقف «ةيمأ ينب
 لخادلا نمحرلادبع ةلودلا سسؤمل ام نوخرؤملا كردأ 0 اهتزوح نع اًدايذو مهتدحو ىلع اًظافح
 كلذ يف هنع اوورو هلامعأب اوهّونو هدوهجب اوداشأف ٠ هتلودل ةيودحولا تاهجوتلا ءاسرإ يف لضف نم

 «ةعاطلا نع نيبكانلا نم هفقوم ةمارص زاجيإلا ىلإ عمج يذلا اذه هعيقوت هنمو «مهباجعإ راثأ ام
 :يبارعألا ناظقي نب ناميلس وهو مهسوؤر نم دحاو باتك ىلع هب , عّقو دقو م نع

 ةعاطلا ىلإ ادي ندمتل ؛ قبرطلا ةداج نع فسعتلاو ريذاعملا ضيراعم نم ينعدف دعب انآ

 مالظب هللا امو ,كادي تمدق امل ًالاكن ةيصعملا فصر نع اهئانب نّيوزألوأ ةعامجلا ا
 139 «ديبعلل

 ةلود ةيامحو دالبلا ديحوتل ةلوذبملا يعاسملا ليجستب ءايبدأو اًيخيرات «يسلدنألا ثارتلا متهاو
 يبأو « نيفشات نب فسويو ؛رماع يبأ نب روصنملا لائمأ ةيم ةيمأ ينب ريغ نم ةداقو ءارمأ لبق نم ةعامجلا

 ىف هسردو هعمجب انينع امم اهنع نيدئاذلا ةيسايسلا ةدحولا ةامح نم مهريغو يدحوملا فسري بوقعي

 , 445:6 . قباسلا ردصملا 0(

 .4؟7؟:0ه .هسفن ردصملا (؟١١)

 7 :؟ .مشنلا 0020

 . 4 :" ,هسفن ردصملا ةقرلإ

 581 .سبتقملا ةحإ

 )١0( .هسفن ردصملا ١:60لا؟,
 . بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن ؛ يرقملا 0

53 



 ةامحو «داهجلا لاطبأب اديشم ةراص نبا اهلاق يتلا تايبألا هذهب ةرقفلا هذه متخنو .2""”رخآ لمع

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 :ةريزجلا ىلإ اوربع نيذلا نيطبارملا نم ةعامجلا ةلودو ةعيرشلا

 اهرامقأ ىجدلا فدس مهنظنف ىدهلا رصن ىلإ يرست ةيتف يف
 اهرافش عيجنلاب بضخت فوس نأ الؤافت قاقرلاب دعاوسلا اوبّمشخ

 امدراتوأ ادعلا ىلع نيسفقانلاو اوشرو اذإ فعلا ىلع نيمعنملا

 امهراصنأىرتمهنماهنرفج» مهب ىوقتلا ةعيرش حارت المل

 اهرادمدهيرفكلابأرشادقو 2 اهنود نم مهسأب قدارس اوبرض

 امرامذ حافصلا نابضقبارمحو اهبانج حامرلا ناصرخب اوقرف

 180 امرافك اولصأتسأو ىدعلا ضرأ اوخوّدف عوردلا ىلع بولقلا اوسبل

 جسن نم نيدهاجملا مهناسرفو نيطبارملا لاطبأل ةراص نبا اهمسر يتلا ةروصلا هذه تسيلو

 ةريزجلا ذاقنإ اهب نوعيطتسي ايازم نم نيطبارملا يف نويسلدنألا هاري ناك امل «نيمأ لقن» يه لب «لايخلا

 .اهب مالسإلا ةلودل ةيسايسلا ةدحولا ةداعإو «يفئاطلا مكحلا نم اهصيلختو ( مهادلا ةيبيلصلا رطخ نم

 ال ... اوناك امثيح» '' ةمحل نيملسملا ّنأو ةوخإ نينمؤملا نأب يعولا مامت نيعاو نويسلدنألا ناك دقو

 اوجر ... ةودعلا برغم اوكلم دقو نيطبارملا اوأر املا ف '') « ةودعلا كلعب ْنّمو ةريزجلا هذهب ْنَم اميس

 ؛مازتعالا ةديدش» قحلا ىلع ةمئاق ةفئاط مهؤاملعو مهوخرؤم مهيف ىأر لب ل «مهئاقلت نم جرنلا

 ةيبيلصلا ةمجهلا هجو يف فرقولل مهب داجنتسالا ىلإ مهاعد ام اذهو ("") «ةعيرشلا نع غاز نم ةدهاجم

 ةقرفلا ماكح نم روفنلاو «مهلوح فافتلالا ىلإ مهب أدح ام وه لب ؛ةريزجلا يف مالسإلا راد ىلع

 . ""!«نيطبارملا لظ يف برغملا عم داحتإلا» قيقحتل مهتيحنتو «ةيفئاطلاو

 .« صوصنو ةسارد : سلدنألا يف داهجلا بدأ » انباتك (1)

 .اهدعبامو ٠١١5 ص« "هرعشو هتايح : يئيرتنشلا ةراص نبا " انباتك رظناو ؛؟75 .دئالقلا )١8(

 , ١: 1117-١19 جم " ىف « ةريخذلا « ماسب نبا 29(

 7٠١. ص . ةيشوملا للحلا (0)
 .85 ص «سلدنألا خيرات «سوبدركلا نبا 01

 .مالعألا لامعأ « بيطخلا نب نيدلا ناسل (70)
 . 7١ص «سلدنألاو برغملا يف نيطبارملا ةلود « نانع (30)
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 اي + ف مق تري اا د ماع وما تام تاق و جل ملا نر ترطب ب كن ع هرم د ويعم ودع خكاجوبأ ةدحرولا ةلأسمو يسلدنألا ثارثلا

 :ةدحولا ةاصع ةنادإ (ج)

 د ا ا ل و ا

 ةدحولا عدصتو «ةعامجلا ةلود ككفت يف علض اهدارفأل ناك تائف وأ فئاوطل رم باتعو عذال دقن

 : يلي ام ةروكذملا تائفلا يف زيمن نأ عيطتسن دقو . يرجهلا سماخلا نرقلا علطم سلدنألل ةيسايسلا

 : نورتنملا ١

 ةيمأ ينب مكح يف «مهنم رهتشا دقو «ةدحوملا اهتلود ىلع اوجرخو ةعامجلا اوفلاخ نيذلا مهو
 ناطلس نع اوقشناو «ةيصعملاب اورهاجو .دهعلا اوذبن نيذلا «هادلوو رمع 5 نوصفح لآ» ةصاخ

 .ةعامجلا

 توعن نم ه هوعلخ اميفو «مهلآمو مهتكرح هب اوفصو اميف نيزتنملا ءالؤه نوخرؤملا نادأ دقو
 هاجت يعامجلا نادجرولا اهب رعتسي ناك يتلا ةيهاركلاو روفنلا رعاشم نع كلذ يف نوردصي , مهيلع

 فاشل ازد فالكاو يشلار داستلاو «قروملاب نوقوهرمفا ال ومتانأ اهيمعرتمو ءازتنإلا تاكرح

 ريزنحخو 10 و ا ل نيو قسفلاو «ةياوغلاو

 مهعيمجو و0100 اوكا لب كس ضقخ ةعيقكو قراها "* 7في ةدلو ناعيلسو 4 1530 لاض

 يف ةريصب مهمخضأو لطابلا يف اركذ مهالعأ )رمع مهتودقو كلذ يف مهمامإو .""”ةقسف

 قلق ثعبم تناك «ةنتفو ءلالضو «يغ تاكرح يهف «نيزتنملا ءالؤه تاكرح امأو . (1 07(فالخلا
 ,ضقتناف» ةعامجلا ريمأ ةعاط نع بكن يذلا نوصفح نب رمع ةكرح اهلاثمو ءاهاياعرو ةعامجلا ةلودل

 ردق الام عدي ملف لاومألا لهأ ىلإ دتماو ؛ةهج لكب ةيعرلا ىلإ طسبو .ههجو ةيصعملاب فشكو .ثكتناو
 بهذم نع بكنو 7 «(ريعس دالبلا يف مرضأو . . . ليبسلا عطقو تاراغلا يف عراسو ؛هب نظ نم هيلع
 (هرش) لحفتساف» (.'' «مةيقيرفإ بحاص يعّدلا قسافلا يعيشلا ةوعدب» نلعأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 .؟500 ,85 :86 .سبتقملا ةون»]

 75١١. :0 .هسفن ردصملا (م"4)

 ,١؟80:١ .هسفن ردصملا (70)

 ./5 ص . مزح نبال سورعلا طقن ؛ ءرظناو 314 : ه .هسفن ردصملا ("7)

 .5١5:ه .هسفن ردصملا (؟0)

 .؟١ا/:ه ,هسفن ردصملا (؟)
 ./8 ص . سورعلا طقنو :؟7١ :5 ؛هسفن ردصملا 09(

 )٠( ص « "ةيئوطنأ روشلم قيقحتب ' سبتقملا 74.
 .ال" ص ٠ قباسلا ردصملا (؟١)

 ,؟5”"7 : هج .سبتقملا 20
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا ممم همم م م همم همم م م ممم هوم م همم همم همم هم مم هم همم هم ممم همم همس هعسعم

 ريمألا مايأ ةيلاصفنالا نوصفح لآ ةكرح موجن ناكو .“' 57« ةعامجلا ناطلس مده يف هعامطأ تيوقو

 تيقل هيدي ىلعف « ثلاثلا نمحرلادبع ©” ؛ ةقرفلا عمجم ؛ةفيلخلا مايأ ردص ىلإ اهيغ يف دّمو دمحم
 ترّوص نيح « عرصملا اذه نم دهاشم هقئاثوو خيراتلا تانودم انل تلجس دقو . اهعريضم ةكروتلا ةزله
 ىلع تثعب ؛ ءالبلا ببسو ؛يهاودلا مأو ؛ةقرفلا ثعبنمو ؛ةئتفلا ركو» تناكو (رتشبب) ةكرحلا ةدعاق مده

 «(رتشبب) يف مئاق لك مدهلا لمش دقو '؟* «اتاتش مالسإلا ةعامج ىلعو . . . ةصغ نيدللو ؛ىجش مانألا

 نيكرشملا ةرارقل اًقسنو نيملاظلا ةرفكلا َةلَحَمل ارحم . . . اهينابمو اهئزاخمو اهرودو اهروصق نم»
 نفت مل نأك اًنصفص اًعاق تدتعاو» (؟'3؛كنإلا راثآل امطقو ؛كرشلا راد ىلع اًسمطو .نيدتعملا
 نمل ةعدخ هتروث لوأ نوصفح نب رمع نيعللا هذختا ناك يذلا» (رتشبب) دجسم مدهلا لمش امك '؟"7(سمألاب

 نم هيلع قفنأو :ناوضرو هللا نم ىرقت ريغ ىلع هسسأ نيعللا ناك ذإ . . . نيملسملا ةقسف نم هعم ناك

 هلسنو دترملا نيعلل ءاعدلا هيلع لمح يذلا هربنم قرحأو ضرألاب يوسف :مهبالسأو نيملسملا مئانغ

 كلذك لمشو (؟ «هتوعدب ثبشتو هلبح قلع ناك يذلا يعيشلا هللاديبع هيلو ركذ هيلع ىرجو ؛ثيبخلا
 هسودت ؛ماعدلا دصرم اذحاو اًطيسب» اهرروك ضعب تداع ىتح ةعينملا اهلقاعمو اهنوصح نم ًاريبك اددع

 .(117 «روذحم ودع الو ؛طوبضم نصح هيف سيل :مادقألا

 هروص دقف اًداسف ةريزجلا ضرأ يف اوعسو ةعامجلا ةلود اوبراح نيذلا نيزنتنملا ءالؤه ءازج امأ

 هدحلم نم ثيبخلا - نوصفح نب رمع - هادص ةراثتساب هللا نيدل رصانلا رمأو» ةرقفلا هذه يف نايح نبا

 اطساو عذج ىلعأ يف ثيبخلا رمع ولش عفرو . . . ةبطرقب ةدسلا باب ىلإ ةسجنلا ةثيبخلا هلاصوأ لمحبو

 ةظع ؛ امهيلع هعذج فائأو هيبناج نم هافنكت دق «ناميلسو مكح» هلبق كلانه نيبيلصلا هينبا يعذج نيب ام

 .*'7 «نيملسملا بولقل ةرقو نيرظانلل

 ىلع ناطلسلا باب ىلع مهبلص روص نيح ةقرفلا ىلإ نيعادلا نيزتنملا ءازج هرودب رعشلا لجسو
 :هعوقو لبق نوصفح نب رمع بلص دهشم امهيف عقوتي امهلاق ىفاعم نبا مدقمل نيتيب يف أرقن ام دح

 .الا" ص «ةينوطنأ روشلم « قيقحتب : سبتقملا 2

 ١4. ص .هسفن ردصملا (44)
 ) )55.سبتقملا 5١96:80.

 . 11:0 .هسفن ردصملا 0(

 171ه .هسفن ردصملا 20

 58١:60. .هسفن ردصملا (4)
 .5؟0:١١ه هسفن ردصملا (59)

 ,.؟١١!/-5:0١5 .هسفن ردصملا (6:)

1/ 



 ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا

 اكيشو نوصفح نباب ىنأك

 هندك ةاضنتخ ندا دقو

 ًمسجم ىأرم نيعلا ىأرمل ىدّبَت
 ةمرن مان نم لثم الإ ناك امف

 سا ٠ 6 ٠
 ةمر راص اذإ ىتح ىرثلا يف ىوث

 اسبكماس قلخلل هادبأ نم كرابت

 نيتماعد نيب ءادرج ىلع

1 : 20 
 نيبناجب فيصرلا نئم ىلع

 : نوصفح نبا لاصوأ بلص يف ةديصق نم يزارلا دمحم نب دمحأ رعاشلل أرقن ام دح ىلع وأ

 اممم اقلخ ثادجألا نم ماقو
9200 53 58 

0 

 م11 ع رق شل وك وزو

 نم ةياغلا مهريغو نوصفح لآ نم راوثلاو نيزتنملا نع تاحفص نم اوبتك اميف نوخرؤملا ددحو
 ديحوتب ه0 «ةعامجلا راد ةبطرق» ىلإ مهسبال نم ليحرتو .مهئامعز بلصو « مهيديأ ىلع برضلا

 . *«ةدحاو ةمأ سانلا دوعي اميك» نايح نبا ريبعتب وأ ؛ةملكلا عمجو «فصلا

 :فئاوطلا كرلم ؟

 نرقلا لالخ ككفت نم اهباصأ ام ةيلوئسم نولّمحتي «ةدحو ةاصع ءركذلا يفلاس «نيزتنملاك مهو
 نودقتنيو .ةلوذخملا مهفقاوم نكونيدي هئايدأو رصعلا يخرؤم اندجو كلل ؛ يرجهلا سماخلا

 قزمتلاو ةقرفلا عقاو اهب نوسركي- لا ل يل ”ًاردابم

 يف فئاوطلا ءارمأ داتا نعربا دبع نب فسوي رمع وب دك امدقلا اذه ةلاإلا كلة نمو
 هكلم عضوم ىلع بلغ نم لك" ؛مهيلع مهناوهو «ىراصنلا ماكحلا مامأ مهفعضو ؛ةيعرلا نوؤش ريب

 ناك ام فاعضأ مهيلإ نودؤي ىراصنلل الروخ اوراصو ارفعضف ءارمألا - سلدنألا - اهيف رثكو .هلهأ 0
 . 69! هنم نوذخأي نرملسملا

 ينعي «نيدبتسملا تافص ددعيو دادبتسالا نع ثدحيتي وهو «ناك ربلا دبع نبا نأ نظلا بلغأو

 مومذم دادبتسالا» : لاق .سانلا مهدابعتساو مهدادبتسا مهيلع ىعئيو .مهمسي مل ولو .«فئاوطلا ءارمأ

 .؟١ا/:5 .نباسلا ردصملا (01)
 , 0 ,قياسلا ردصملا 225(

 ,؟؟١؟ :ه .قباسلا ردصملا (0)

 ,؟؟١ :ه ؛قباسلا ردصملا (04)
 ١4. ص . ممألاو دصقلا 060(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 مل مسا لسع م ع سس سس نام عع ع مال

 الجر الإ هدمحو دادبتسالا يضر (دحأ ملعأ الو ,ءاملعلا ةياغ دنع ةدومحم ةروشملاو ,ءامكحلا ةعامج دنع

 ,ةصرفلا دصتريو ةلفغلا نيح لواحي كتاف لجر وأ ,هتّرغ بقريف هتذل هدنع بلطي نمل اًعداخم اًنوتفم ادحاو

 01 «قئام قساف نيلجرلا الكو

 ةئوانمل ةدعملا ناطيشلا ليخ باحصأ ركذ نيح ءارمألا ءالؤه ينعي ناك هّنأ  كلذك  نظلا بلغأو
 لتقو ؛نتفلل ةدعم تناك اذا اّمأ» :''"” اهلضفو داهجلل ةدعملا ليخلا نع ثدحت نأ دعب لاق «نيملسملا

 يفو ؛هبزح اهبابرأو ناطيشلا ليخ كلتف ٠ مهناطوأ نع مهديرشتو .مهعمج قيرفتو ؛مهبلسو ؛نيملسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا - هنع ءاج دق هنأل ؛ اهبحاص ىلع ارزو اهباستكا نأ درو - ملعأ هللاو - اهلثم
 مهل ئذأو نيملسملل ةأوانمو ارخف اهذختإ دق ناكو  اهيلع دهاجيو اهطبتري مل نمل (رزو نوكت دق اهنأ -
 .*10(ههيلع ًنوعو

 يعسلاو «ىلاعت هللا ةبراحم نم مزح نبا هب مهفصو ام مهدقنو ءارمألا ءالؤه ةنادإ ةلثمأ نمو

 ءيش يف نصح وأ ةئيدسم ربدم لك نأ ١ ب مهرمأ يف هاتفتسا نم باجأ دقف ضرألا ىف داسفلاب

 مادتسا مهضرغ . . . داسفب ضرألا يف عاسو هلوسرو ىلاعت هلل براحم  اهرخآ نع اهلوأ هذه انسلدنأ

 . ”1!«ههيهنو مهرمأ ذافن

 نع ًادايذ قيرطلا جهن نع . . . اوبكن دق نوطساقلا» '١'5«لمهلا ةقرفلا ءارمأ» مهف نايح نبا دنع امأ

 .21(ةقرفلا ىلإ اًشوحو ةعامجلا

 :رسيمسلا لاقف «ىراصنلاب

 مهدحأيذلااذام 2:مهل لقو كولملا دان

 ؟متدعقو ىدعلارسأ يف ومالسإلا متمّلسأ

 .10ا/:١ .سلاجملا ةجهب (05)

 .15:15 ؛ديهمتلا , ؛ةمايقلا موي ىلا ريخلا اهيصاون يف ليخلا ٠ : هَل هللا لوسر ثيدحل هحرش يف (01)
 .95:15 .هسفن ردصملا (60)
 .١[85-1١ا/” ص «صيلختلا ةلاسر (09)

 . 188-189 ص ا" جم ” ق «ةريخذلا ت١

 . هسفئ ردصملا (51)
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 اني ريد يل كل دلال كت حد 2 ج2 6ع رو هل هام فوج اد نو همام عراعا ع هام درس ك2 2 حيد ادع ةدحولا ةلأسمو يسسلدنألا ثارتلا

 0 ىراصنلابذإ ح-مكيلع مايقلا بجو
 (5")! مثتققش يبنلا اصعف اصعلا قش اوركتت ال

 لاوحأ يدرت ىلع اهراثآو ءارمألا ءالؤه ءىواسم 6 رابجلاديع يلا, وبأ وه خا رغانأ قوص

 :لاقف «دابعلاو دالبلا

 فلاوخ مهلآ نم مهفلخت فئاوطلا هذه تدامت مث
 لوقعلا لئاقع تبلس ذإ لودعلاو روجلا نيدب تناد
 اداهجلاو روغثلا اولطعو ادابعلاو دالبلا اولمهأف
 نابلصلا ةباصع اورهاظ نأ نالذخلاو لهجلا يف مهدازو
 دايعلا رئارح اودبعتساو دالبلا ىلع مورلا تلوتساف
 ("9داشرلاو نيدلاولد عاضو اوؤاش فيك لاجرلا اولتقو

 نييبيلصلا دي يف ةطقاسلا رضاوحلا ةدجن ىلإ فئاوطلا ءارمأ باّتكلاو ءارعشلا ضعب ةوعد تناكو
 ريمأ دابع نب دضتعملا بطاخي ينزوهلا رعاشلا هنع ربع ام وهو .ةملكلا عمجو فصلاديحوت ىلإ ةوعد
 م م : ةيليبشإ

 59 قرش نكي مل اذإايندلا يف برغالو 2قرخلا عستاو عرذلا قاض دابعأ

 0 رتشبرب) لهأ ناسل ىلع اهبتك يتلا «ةلاسرلا يف هل ديع وي دمحم ربا هلع عاش
 (550(نيسسوؤرملاو ءاسؤرلا نم نيدلا ةاعرو ؛نيملسملا ةامحو «نينمؤملا ةالو نم سلدنألا ةريزجب» نم
 «فلآتو «نماضت نم ةمواقملا كلت همزلتست امب مهيلع ةيبيلصلا ةمجهلا ةمواقم يف مهب داجنتسالاو

 , انترصن يف اببس اونوكت نأ ىسع ائروغث يف انبان ام ضعب ؛نيملسملا رشعم ؛مكئبننو . . .ة داحتاو
 ,نارقألا عزفت مراوصلا ىلإو نافهللا أجلي همأ ىلإو هيخأب ريثك ءرملاو ,ةمحل نوملسملاو ةوخإ نونمؤملاف
 ,©3!«دانذأ ةظعوملا نع تّمصُو ؛هانيع تيّمع نم يقشلاو ؛هريغب ظعو نم ديعسلاو

 مساق ناك لاوزلاب مهددهتتو سلدنألا يف نيملسملاب قدحُت تناك يتلا راطخألاب يعولا نأ رهظيو
 قرخ نوظحلي - مهدحأ ةرابعب - ىرح دابكأو ىحرق نافجأب اوناك نيذلا رصعلا باتك نيب اًكرتشم

 . 16٠١ ص ق ,قباسلا ردصملا (31)

 .4860 ص١ جم « ١ ق . ةريخللا 3

 . ١74 ص ء١ جم .” ق . هسفن ردصملا (59)

 ,ا١!له- ١/5 صدع ١ جم 2 ,هسفئ ردصملا 50



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ورق : سلدنألا نما 234 هم اد 2 رمل قتال و اد ع مع اول هاا ددا نقاد

 لالحإو «رفانتلاو فالخلا ذبن بوجوب «نونعي مهايإو «نودانتيف فئاوطلا ءارمأ نيب اعاستا دادزي ةقرفلا

 داكت يتلا يواهملا نم اهذاقنأل اهتملك ديحوتو ةمألا لمش عمج نمضي امب امهلحم يخآتلاو قافتالا

 يف باّتكلا نم هريغ دنع يودحولا يعولا اذه هسفن ربلادبع نب دمحم وبأ انل فصو دقو .اهيف ىدرتت
 نم هب هللا رمأ ام ىلع ضحي كباتك درو» : اهيف لاق ؛نأشلا اذه يف باتك ىلع ةيباوج ةلاسر ةجاييد
 هللف ,ةعامجلا نع ةعطقنملا ةريزجلا هذه يف ةمألا لمش عمجو .ةنتفلا ران ءافطإو ؛ةملكلا قافتاو .ةفلألا

 عضوأو ؛كليلد ىدهأو كليق قدصأ ام .ميلسلا كبيغو ؛ميركلا كبهذمو ؛ليمجلا كيعسو .ليصألا كيأر

 اَنأ نم كيلإ حولي ام يل حوليو هيلإ تحنج ام ىلإ احئاج - هللا ملع - تنك دقو .كليبس ربلا ليبس يف
 . """ «هللا ىقو ام الإ ةلق ىلعو .هللا ىفك ام الإ فرط ىلع

 سانلاو ةايحلا ىلع فئاوطلا ماكح نيب رحانتلاو عطاقتلا راثآ يبطرقلا نايح نبا خرؤملا رّوص دقو
 ىلع ةمألاب فرشي يذلا يسايسلا قزمتلا عقاو سبركت يف مهتسرامم كلذب ائيدم سلدنألا يف

 لصاوتلاب انذخأ دقو ,عطاقتلا ءاد نم اناهد امم هانينخأ ام بابلألا يلوأ دنع انيشفأ امم دشألو» ةكلهتلا
 هللا ردق ذإ ؛ ةلاحم ال ةكلهلا ىلإ يدؤي فرج افش ىلع هيلع يدامتلاو كلذ راعشتسا نم انحبصأو .ةفلألاو

 يذلا قحل نم كاردإ ىلع ةعامجلا دمأ رخآ نم هانخلس يذلا نرقلا يف هاندهع ام ةفاضإلاب اذه ءاهئامز

 دشأ هيلهأ لبرغ دق ؛ةرغ خودش نع ًالضف ةحرقب يهابي نأ ام ,ةيشلا ميهب سرف اذه انرهد لثمف .هلبق

 ,لهجلا مهيلع ىوتحاف .مهئامض ثبخو .مهمالحأ هّفسو ؛مهقارعأ ثتجاو .مهقالخأ فسفسف .ةلبرغ

 يناعم ىلع الو ؛ءايقتأب دشرلا ليبس يف اوسيلف ؛بويعلا مهتمصوو ؛بونذلا مهتسكرأو .فيزلا مهعطتقاو
 . مهنأشب مهلهج طرف ىلع لئالدلا لدأ نم ؛لطابلاب مهسوفن نوللعي ؛لماه سانلا نم ًءاش ,ءايوقأب يغلا
 رظنلا نع مهلوهذو ؛مالسلا هيلع مهيبن هلوسر ةيصو مهضفرو ؛مهقلاخ ةعاط نع مهداعبو .مهئامزب مهرارتغاو

 مهرايد صارع حبحبتي مهرون ءافطإل يعاسلا مهودع لظل ىتح ؛مهرغث دس نع مهتلفغو ,مهرمأ ةبقاع يف

 , 30م ديس مهنم اًفرط موي لك عطقي ؛مهعاقب طئاسب ىرقتسيو

 بناج ىلإ كلذك اهلمحتي ناك عدصتلاو ءارتهإلا نم ةمألا عقاو هيلإ لآ اميف ةيلوئسملا نأ ىلع

 نيخرؤملا تاباتك يف اودقتناو ءالؤه َنيدأ دقو .ءاملعلاو ؛ءاهقفلا نم مهلوح ْنم ةالولاو ماكحلا

 ةنادإلا نم دحاو نرق يف ءاهقفلاو ءارمألا عمجي نايح نبا اذهف « اودقتناو كئلوأ نيدأ املثم ءابدألاو

 ام ْلَق ؛ءاهتنلاو ءارمألا مهيف ؛حلملاك مهنم نيفنص يف ارقلخ ذنم سانلا ةفآ لزت ملو . . .» :لوقيف

 نم هيف نحن يذلا نرقلا اذه ىلاعت هللا صخ دقف ؛نوؤدري مهداسفو ؛نوحلصي مهحالصب ؛مهلاكشأ رفانتت

 جهن نع مهب اوبكن دق نوطساقلا ءارمألاف ؛ هنم صلخم الو هل ةيافك ال امب نيذه انيدل مهيّقنص جاجرعإ

 ., اال" ص«ع ١ جم 27 ق «قباسلا ردصملا (50)

 .188-189ص . ١ جم ؛"ق .هسفن ردصملا (5)

 فل



 1 ع دي ل م وس تيدا ص حتا ل تتش يا م م لي ل ا لا ل ا

 0 ا ل ا اذ اء ةدسحولا ةلأسمو يسلدنالا ثاربللا

 مهيلع هللا دَكأ امع فودص .مهنع ترمص مهتمئأ ءاهقفلاو ,ةقرفلا ىلإ اًيرجو ةعامجلا نع (دايذ قيرطلا

 عيمجل حلصملا وه يذلا اهحلم دسف ضرأ يف لوقأ اسف .مهيف نولقألا مه كئلوأو مهفرص يف ةيقتلا

 ,''50 (اهلاصئتساو اهراوب ىلع ةيفشم الإ يه له ءاهتيذغأ

 :لاقف مهل مهتنهادمو ةيلاصفنالا ءارمألا ةسايس مهتيكزتل رصعلا (ءاهقف) هرودب مزح نبا دقتناو

 ؛عابسلا بولق ىلع نأضلا دولج نوسباللا ,هقفلا ىلإ نوبستنملاو قاسفلا مكنرغي الو مكسفنأ اوطلاغت الب

 . "7 «مهقسف ىلع مهل نورصانلا ؛مهّرش رشلا لهأل نونيزملا
 ناك .مهئاهقفو فئاوطلا ءارمأ نيزتئملا ريغ «ىرخأ رصانعل ةنادإ يسلدنألا يخيراتلا ثارتلا يفو

 ةعامج رصانعلا كلت ةمدقم يفو «دقع طارفناو ةملك ٍقاقشنا نم ةعامجلا ناطلس باصأ اميف علض اهل

 مهحاقلإب '١"' «اهيلع اوبغشو ةعامجلا ىلع اوماق» نيذلا «نايح نبا ثدحتي امك «مهف نييودعلا ةرباربلا

 ؛ مهتنادإ تناك انه نمو .2""!(فئاوطلا باحصأ كلمتو دالبلا قيرفت”و ةفالخلا لاطبإب تهتنا يتلا ةنتفلا

 فاصوألا اهنمو مهل هركذ يف تدرو فاصوأو ريباعت يف سكعنا امم مهنم هررفنو مهل هتيهاركو لب

 ؛ اهباحصأ ىلع ةقبطنم - فاصوألا يأ - اهاري ناكو ةبطرقب اهران اودقوأ يتلا ةئتفلا اهب فصو يتلا

 ام عيمج ىلع وأشلا يف ةبرغملا «ةلثؤملا ةكلمملل ةمداهلا ,ةعامجلل ةقرفملا ,ةمهلدملا ءاعنشلا ةتتفلا» يهف

 ةئذؤم .اهيف ةدهزمءاهنساحمل ةريغم .ايئدلا هتنب امل ةمداه تقرط ... ةيمالسإلا نتفلا نم ىضم
 , "”7«اهعاطتناب

 : يبهذملا لاجملا : انا

 .بقحلاو راصعألا يلاوت ىلع اهب اوثبشت ةعماج ةدحو نييسلدنألا هيف مظتنا رخآ لاجم اذهو

 :نيتنثا نيتيواز نم اهيلإ رظنلا نكميو

 : ةيهقفلا ةيبهذملا ([)

 نبا لوقي امك سلدنألاو برغملا لهأ هب صقخا يذلا سنأ نب كلام بهذم يف تلّئمت دقو
 تناك «صخأ ةفصب ةيسلدنألا ةودعلا ىفو ؛(صاصتخالا) اذه ىعاود نأ كش الو .2"!”نودلخ

 .75014 :7 «برغملا نايبلا :رظناو ؛ 188-189 ص ١ جم ” ىف «قباسلا ردصملا (59)

 , ١3 /11-85ا/7” ص صيخلتلا ةلاسر (07)
 .سبتقملا (71)
 .هسفن ردصملا (1؟)

 . هالا/ل-هالك ص 7 جم ١ ف .ةريخللا ()

 . ةمدقملا (4)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 2: سلدنألا همم همم هم ممم هي مم همم همم همم همم همم همم هم مم همم همم م همم هم ممم

 راد مامإ بهذم يف ام لئاوألا نييسلدنألا ةيكلاملا ءاهقفلا كاردإ : امهلوأ :نانثا اهمهأ لعل «ةددعتم

 نالفاح امهو «ةئسلاو باتكلا : نيلصألا هدامتعا نع ًالضف وهف ؛عمجتلاو دحوتلا رصانع نم ةرجهلا

 ةريس يف لثمتملاو ةنيدملا لهأ لمع ىلع عامجإلا أدبم راطإ يف دنتسي «نماضتلا لثمو فلآتلا ميقب

 ةعامجلا هتلقن امم عامجإلا اذه ناكأ ءاوسو . '"*”«ةنيدملاب اوفوتتو اوشاع ةباحصلا نم» ريفغلا مجلا

 بهذملا دانتسا يف ٌنإف « ةئيدملا لهأ ةباحصلا داهتجا نم ناك مأ ُهّلظ هللا لسر نع ةعامجلا نع

 ءارمأ صرح : امهيناثو .ةقرفلا نم هروفنو ةدحولا ىلإ - بهذملا يأ - هعوزن دكؤي ام هيلع يكلاملا

 ةعماج ةلماش ةيهقف ةموظنم راطإ يف ةيعرلا ديحوت ىلع ؛مهيلإ راشملا ءاهقفلا نم هيجوتب ؛ةيمأ ينب

 ملاع بهذم يف ؛كلذك مهئاهقف نم هيجوتبو ءاوأر دقو .دالبلل ةيسايسلا ةدحولا زئاكر اهيلع نوسرُي
 رولا كتر ي ارسرالا را اللا رك وا اناارجقلاا

 اندنع كلام بهذمو ... ةفينح يبأ بهذم :ناطلسلاو ةسائرلاب امهرمأ ءدب يف ارشتنا نابهذم» مهضعب
 , "7«سئلدنألاب

 نرقلا يف هيلع سلدنألا لهأ نمحرلادبع نب ماشه لمح نأ ذنم يكلاملا بهذملا اندجو كلذب

 اهتيامح تلوت ؛ ةيلاوتم اًثورق اهتايح تدتما ةيهقف ةدحو يف عمتجملا حئارش فلتخم مظني « يناثلا
 يسايسلا اهنايك ميعدت يف اهل ةيباجيإ راثآ نم هتأر امل سلدنألا مكح ىلع ةبقاعتملا لودلا اهلالخ

 اهب اومزلأ يتلا ةيبهذملا ةدحولا رثأ اوسملو بهذملا اوضرف نيذلا ةيمأ ونئبف ؛(همجح) نع رظنلا فرصب

 نوربتعي اوناكو « ةدحولا كلت سسأ ءاسرإ يف اعسو اورخدي مل يسايسلا مهماظن رارقتسا يف مهتيعر

 بهذملا ةرطيس تدادزاو (/"*' «هلمع ءوس هل نيزو هبلق ىلع نير نمم ... كلام بهذم نع غاز نم لك"

 نإ لب ؛'"ءاهقف ةعبرأ ةداهشب (هتيكلام) تتبث نم الإ نولوي اونوكي مل مهنإ ىتح نيطبارملا رصع ىلع
 ةسايس لثم تناك «سلدنألا مأ برغملا يف ءاوس «نيدحوملل ةينيدلا ةسايسلا نأ ىأر نيسرادلا ضعب
 يف نيتسايسلا نيب ةريبكلا تافالتخالا مغر يكلاملا بهذملل ةمعدُم ناديملا اذه يف نيطبارملا

 ."'”لوصألا ةسارد نودحوملا عجش امنيب عورفلا ةسارد نوطبارملا عجش ذإ ليصافتلا

 551:١. 2 كرادملا بيترت ()

 0 ا 0ع7

  270يرقملا ١ .حفنلا :١٠١ ,

 .7؟:١ «كرادملا بيترت « ضايع ()

 ١/. ص « برغملا رابخأ يف بجعملا :؛ يشكارملا دحاولا دبع (9)
 ديعسل (يبرغملا ريكفتلا يف اهرثأو ترموت نبا ةدشرم ١ رظناو ؛ ؛« بلطي ام زعأ ١ باتكل رهيز دلوج ةمدقم 060

 .7١٠”ص « بارغ

 ا 5 07

 عوار مث الا ةينكف



 ا ا ا ل يف ا ةدحولا ةلأسمو يسلدنالا ثارتلا

 ةيامح يف طقف ةالولاو ماّكحلا اهنم دفي مل يكلاملا بهذملا ىلع ةمئاقلا ةيهقفلا ةدحولا نأ ىلع

 مهترصانمو كئلوأو ءالؤه دييأت اوبستكا نيذلا ءاهقفلا كلذك اهنم دافأ لب ؛ مهتمظنأل ةيسايسلا ةدحولا

 نم بهذملا قيبطت يف لماكلا ذوفنلا مهحنمي كلذو «ىرخألا بهاذملا ءاقف نم مهموصخ ىلع مهايإ
 نيب ةيهقفلا ةدحولا هله سسأ خيسرتلو .ةيعرشلا ةسايسلاو ءاضقلا فئاظو نم مهيلإ اودنسأ ام لالخ

 ةصاخ ملعلا ةيلط يديأ نيب اوعضو امب بهذملا ةمدخ يف اعسو سلدنألا ءاهقف رخدي مل عمتجملا دارفأ
 ام وحن ىلع كلام مامإلل (ًطوملا ) باتك نم طبنتسملا يكلاملا هقفلا حرش يف بتك نم ةماع ءارقلاو

 يليبشولا يرفاعملا يبرعلا نبال (سبقلا) و «يبطرقلا يرمنلا ربلادبع نبال (ديهمتلا ) يف دجن

 (كلام لئاضف) باتك لثم هل راصتنإلاو بهذملا نع بذلا يف بتك نم اوفنص امب كلذكو ءامهريغو

 مامإلا بهذمل كلاملا ريقفلا راصتنا) باتكو ثلاثلا نرقلا لهأ نم يبطرقلا يماغملا فسوي ورمع يبأل

 . عساتلاو نماثلا نرقلا لهأ نم يسلدنألا يعارلا دمحمل (كلام

 عمتجملا دارفأ نيب ةيكلاملا ةيهقفلا ةدحولا خيسرت يف اهب اولسوت يتلا بيلاسألا نم اضيأ ناكو

 ةمألا ريفنتو ةدراطملا مهنم هظح ناك دقف « ةمئألل عاطملا ناطلسلا ىلع درمتو اهبهذم نع جرخو
010 

 ع ةنم

 خيرات يف ةظوحلم تايباجيإ تاذ تناك يهقفلا اهاوتسم يف ةيبهذملا ةدحولا هذه نأ يف كش الو
 يسلدنألا عمتجملا اهنم دافأ امك اًيحورو اًيئيد ةيسايسلا مهتمظنأ جييست يف ماّكحلا اهنم دافأ سلدنألا
 تاهجاوم ىلإ ىرخأ تاعمتجم يف لوحت يذلا يبهذملا عارصلا نئارب يف عوقولا هتبنج ذإ ؛ةماعب
 بعشلا كلذ حور نع نيربعملا ةماع ةفصب اوناك» نيذلا ةيكلاملا ءاهقفلا ىلإ كلذ يف لضفلاو «ةيومد
 , 60 (همساب نيقطانلاو

 : ةيدقعلا ةيبهذملا (ب)

 يركفلا اهاوتسم يف اومزتلا «ةيبهذملا ةدحولا» ب هانيمسأ ام راطإ يف نييسلدنألا نأب لوقلا نكمي
 « ىرخأ ةيدقعو ةيركف بهاذمب مهلهج ينعيال اذه نأ ىلع . ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهذمب .يدقعلاو
 بهذملل ةبلغلا تناك املثمو دحاو ريغ ءاهقفلا بهاذم نم اوفرع املثم «دحاو ريغ اهنم اوفرع دقف
 ؛ يدقعلاو يركفلا لاجملا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ةبلغلا تناك يهقفلا لاجملا يف يكلاملا

 .١١١:؟ .هلضفو ملعلا نايب عماج  ربلا دبع نبا (81)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2 لل لل مع ع عم ع ع ع نع ع مس

 ةريزجلا ىلإ 0 ل ا ا ل

 نم اهل ققحتي مل كلذ يف اولذب ام ىلع مهنأ ريغ ءاهرشن ىلع نولمعيو اهل نوعدي اهباحصأ اهب لقتنا وأ
 امأف , يدقع امهيناثو يسايس امهدحأ :نيلماع ىلإ كلذ درَمو ؛ سلدنألا ريغ يف اهل ققحت ام عويذلا
 ام وهو اهذيفنت يف اهتاعد دهتجي ةموسرم ةيسايس تاياغ نم بهاذملا هذهل ناك اميف لثمتيف :لوألا
 يف اونواهتي ملف ةئشانلا مهتلود ىلع ةريطخلا هراثآ اوردقو سلدنألا يف نويومألا ءارمألا هيلإ نطف

 جراوخلاو ةعيشلا عامطأ نم يسايسلا مهنايك نع ادايذ اهيمعزتم يديأ ىلع برضلاو اهباحصأ ةبراحم
 « بهاذملا هذه ةيكلاملا ءاهقفلا رابتعا يف نمكيف «يدقعلا لماعلا وهو : يناثلا لماعلاو .مهريغو
 ةفلاخمو ةنسلا نع جورخلل وعدت ةيعدب بهاذم «يركفلا اهترومضمو ةيدقعلا اهتلومح ىلإ رظنلاب

 .اهنم ةصاخلاو ةماعلا اورّدحو اهباحصأ ىلع اوعئشو اهوركئتسا كلذل « ةعامجلا

 عادتبالا بهاذم نم هئاملعو سلدنألا ماكح فقاوم ءاصقتسال ةرقفلا هذه زيح عستي سيلو
 يف ةيركفلاو ةيدقعلا ةدحولا ىلع كئلوأو ءالؤه صرح نع فشكت ةلثمأ قوسن نأ انبسحبو «ةفلتخملا
 :انل هلجس امم داليلا

 :نوخرؤملا 31

 هي هللا نيل راما ةييلخلا رئ ركذ نارتعي الصف ( سيكملا) ىف دقمي منتجا يذلا نايعنبا تمر

 اًنلعم ,باتكلاب اًمئاق» ناك روكذملا ةفيلخلا نأ هيف لجس , 27(. . . ةعدبلا راكنإو ةنسلا ةيامح

 ,همسق ا زا نال مح دانا ديبي ةقنب در دلل للا ويفتو اهوا انهاحم اهل رثؤم ؛ةنسلاب

 ةيافكلا نسحأب هافكو ةمألا هب هللا فلأ ىتح هقحم الإ لطاب هل رهظي الو ,هعضو الإ لالض ملع هل عفري الو

 فقوم نع ثدحتي وهو هخيرات يف يزارلا راشأو , 91) ةنينأمطلاو نمألا راطقألا يف هتعاطب طسبو

 راكنا يف مهنم ةررهشملا» هفلس فقاوم ىلإ | ؛ةعامجلا يأر نع نوجراخلا هيف دش امم رصانلا ةفيلخلا

 ,"*0«ةنيدملا لهأ بهذم عابتاو ةعامجلا ليبس ةداجلا كولسو عدبلا

 ظافحلا عقوم نم هدادتشا نع تنابأ « ةفيلخلا اذهل فقاوم نويسلدنألا نوخرؤملا انل لّجس دقو

 .ةيرسملاو ةعيشلاك ةيعدبلا بهاذملا عمق يف «ةريزجلل ةيركفلاو ةيسايسلا ةدحولا ىلع

 ةطساوب ةودعلا رب يفو سلدنألا يف اهعابتأو اهتاعد ىلع تالمح رصانلل تناك دقف « ىلوألا امأ

 ىلع ءاهقفلاو ةالولا صرح يتلا ةروصلا يه «ةعيشلل ةروص رصعلا قئاثو ضعب تمسر دقو ,هعئانص

 ٠١:5. ,سبتقملا (87)
 .؟" :#ه ؛قباسلا ردصملا (6)

 .؟0:6 ,قباسلا ردصملا (85)



 لاا احا احا اا ا اح اا ا ا ا ااا ا ام اح ااا ااا اع ا ا ةدحولا ةلأسمو يسلدلنألا ثارتلا

 يف ةحداقلا , ةضفارلا ةيعشلا» :مهرهركيو مهباحصأ اهنم اورفنيل ةمألا دارفأ ةليخم يف اهخيسرت

 ... ريزانخلا ءالؤه» 477« هع هيبن ىلعو ىلاعت هللا ىلع مهنم ءارتنا هع لوسرلا ةنسل ةفرحملا , ةعيرشلا

 هللا باتك نولوأتيو ُهّلَْت دمحم ةوبن نودحجي .دهع الو ؛مهل دقع الو ؛ةقيقحلا يف اهنودقتعي ةلحن ال
 نيملسملا هللا دابع اوذختا دقو ءاراهج شحارفلا نوبكتريو ؛مراحملا نولحتسيو هليوأت ريغ ىلع ىلاعت
 .(77!«مهيدل اًنيف مهل امو مهل الوخ

 مسر يتلا يهو رصانلا اهبراح يتلا ىرخألا ةعدتبملا ةقرفلا (ةيرسملا) ةروص ةروصلا هذهب ةهيبشو
 ىلع يوطنملا ؛ةدابعلاب يئارملا ؛باترملا نينظلا» ةرسم نبا ةقرفلا ميعز نع هثيدح يف نايح نبا اًقرط اهنم

 داهزلا بعش يف ىراوتف - سلدنألا - اهلهأ ةملك قيرفت يف عمط ... ةنتفلل ضبارلا ... ةريرسلا لخد

 رواجتلا نع دعابو ةعافشلا ثيداحأ فعضو ديعولاو دعولا ذافنإب لاقف ... ةنسلا يف حدقلا ىلإ عرذتو

 ةيدقعلا حمالملا نع فشكلا يف داز ام يضرفلا نبا وه رخآ خرؤم اهيلإ فاضأو .2247 2... ةمحرلاو
 نم ريثك يف لبوأتلا فرحيو .ديعولا ذافئإو ؛ةعاطتسالاب» :لوقي ناك يذلا اهبحاصل ةيركفلاو
 4900. .نآرقلا

 ةملسملا ةعامجلا ماسقناب ددهي حبصأ ؛ اعويذ تاهجلا ضعب يف هل اوققح بهذملا اذه عابتأ ناكو

 مهؤاهقف عزفو» : نايح نبا لجس اميف 3 «ةيلبلا هنم اوعقرتو ةبطرق لهأ نم ةنسلا لهأ هل ١ رعذ ام وهو
 تاءارجإلا ذاختا ىلإ رصانلا عراسف '١' هيلع اوهبنف هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا باحصأ ىلا ةمهب مهرابكو

 بلطو مهراثآل رصقلاو مهنع ريقنتلاب» نايح نبا يوري امك رمأف ؛ اهباحصأو ةيرسملا رباد عطقل ةمراصلا

 . 3١7 ؛مهل لوتم وأ مهنم هنأ هيدل حص نمب عاقيإلاو مهيلع لئالدلا

 : ءاهقفلا -_

 لهأ بهذم راطإ يف ةمألل ةيركفلاو ةيدقعلا ةدحولا ىلع ظافحلا يف مهتيلوؤسم عقوم نم اوناكو

 يف مهرود سكعي امب مهاواتف اندمتو .اهعابتأو ةيعدبلا قرفلا ةنادإ يف نوددشتي «ةعامجلاو ةنسلا

 يبأ دنع أرقن ام لثم نم عدبلاو ءاوهألا لهأ يف مهاواتف كلذ نمو .اهنم سانلا ريفثتو قرفلا هذه ةبراحم

 .؟ا/له:6 «قباسلا ردصملا (85)

 .؟6:”7/7 «قباسلا ردصملا (80

 7١. :0 .سبتقملا . قباسلا ردصملا (6)

 17١. 5 مقر ةمجرت «سلدنألا ءاملع خيرات (85)
 . 17:6 .هسفن ردصملا 2(

 .؟ 5:6 . قباسلا ردصملا )1١(

 امك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا هلم ممم همم ممم هم هم سم هم مم سهم همم م هلم هس مم مس سه مس هس مم همم ممم

 «ةيضابإلا» لثم ةعامجلل ةفلاخملا ءارهألا ضعبب فرع نمولا ( ه7 ق ) بيبح نب كلملا دبع ناورم
 يف دعيلف هفلخ ىلص نمو لاض مامإ فلخ يلصي الو مهفلخ يلصي الف مههابشأو «ةيردقلا» و «ةئجرملا»و
 ةلأسم يف يليصألا هللادبع دمحم يبأ دنع أرقن ام وأ «< نيدلا سأر ةالصلا نأل ؛ هسفن تقرلا
 ةعدب مالسإلا يف تثدح ةعدب لوأ نأ ؛ هللا كدشرأ ملعا» :اهل ًالاثم (جراوخلا ) نم اذختم ةعدتبملا ريفكت
 نم اورّذك دق اوناك ذإ ؛ رانلا يف مهديلخت الإ مهنلاخ نميف ةنس نوكت ال هنأ هللا ىلع مهمكحتب جراوخلا
 ؛ مالسإلا ةنسو ةعامجلا ليبس نع يأ جراوخ نيملسملا ةعامجو ةباحصلا مهتمسف همد ارلحتساو مهفلاخ

 نع مهماكحأ الو نيملسملا روبق نم مهروبق اوزرفأ الو مهنم مهءاسن اوئابأ الو مهثيراوم اوعطقي مل مهنأل
 نم مهريغو ةملس يبأ نباو يعازوألاو دعس نب ثيللاو هدلب لهأو كلام مهدعب كلذ ىلع لمتحا مث مهماكحأ
 عدتبم ةبوت لبقت ال هنأب ىلاعت هللا ىلع . تركذ امك . عطق نم امأن ؛رصمو ماشلاو قارعلاو زاجحلا لهأ
 بروتلا لباقو بنذلا رفاغ» :هناحبس هللا لاق .نيملاعلا بر ىلع درو نيملسسلا عامجإ قرخ دقف
 هللاو اهانركذ يتلا جراوخلا مهناوخإ ةقيرط يهف ١ مهريفكت امأف .(7 :رفاغ)4...باقعلا ديسش
 .'"7(ءاش نإ هتمحرب نتفلا تالضم نم كايإو انمصعي ىلاعت

 يف امهريغو ريفكتلاو لتقلا ماكحأب واتف «ةفلتخم تارتف يفو «سلدنألا ءاهقف نع تردص دقو
 مكحلا ىلإ ةبطرق ءاهقف اهمّدق يتلا ىوتفلا لثم داحلإلاو ةقدنزلاو عادتبالا ةمهت هيلع تتبث نم ضعب قح
 ريفكت يف يبطاشلا مامإلا اهبتك يتلا ىوتفلا لثمو '؟*' يعيشلا ةيعادلاو قيدنزلا رشلا يبأ لتقب رصنتسملا
 , 1 ةقدنرلاو ةحابإلا لهأ نم لجر

 : ءابدألا ل“

 كلذ نمو . اهنع بغريو اهنم رفتي امب سلدنألا اهتفرع يتلا ةلاضلا قرفلل اًروص مّهضعب لجس دقو
 تالالض سلدنألاب نيرخأتملا مالعأ دحأ يبصحيلا ريبجلا نبا اهبحاص اهيف رّوصي يتلا تايبألا هذه
 : مهتافارحناو ةلزتعملا

 ةفسعتم اهدشر نع ةفورصم ةيعدب ةءولشم ةعامجو

 ةفرعملا قيرط نع نكلو اولدع ةيلدع مهموقاومسو اوراج

 هفئملا هنعاوفن امل هقلخ يف هماكحأ مهبر نع اوفن موق
 ناقل يألا لوف اوك ذإ هيزدتلاب ليطعتلا ىلع اوطغ

 . ””* ص «سلدنألا يف عدبلاو ءاوهألا ةبراحم يف قئاثو ثالث ؛ فالخ ()

 . نوررحملا « «رشلا ابأ هيلع نوقلطي اوناك هموصخ نكل ريخلا وبأ همساو» . هسفن ردصملا (5)
 .اهدعب امو 184 ص ؛ يبطاشلا مامإلا ىواتف :رظناو؛ ١1١5-0١13 ,رايعملا . يسيرشنولا 20(

 افي



 وم اسا ونوس اجا اسوم ةديشعاولا تلافي ئسلدنألا كارشتلا

 هفسلا ضحم مهيأرو لاحملا نيع مهلوقو لالضلا سأ مهقيرطف
 هفصقتم مهديبع لجب ةانقو مهُيئابج مانس بج قحلا
 هَقَلْعَملا لب فالعلا نَدوَكلاو مسهل ماظن تازرخ ترثانتو
 هفكلبلا يف يذلا ىنعملا هب اوداك يذلا ليفلا وه دومحم خيشلاو

 («00هفشاهبسحيو ةلفحج هيف يف 202 تتوص رامحألإ مهنمام
 : جراوخلا ةكرحل ةيرملأ ريمأ مصتعملا برح روصي دادّحلا نبا لوق كلذ نمو

 اهتارش بورح يف اًيلع تنكف ةقرف جراوخلا يأر تأردق مكو
 (47!اهتاكرح نع كالمألا كسمت لهو هوزاضم دري ال يبأ مزعب

 فيلأت ىلع هيف ثح رصانلا ةفيلخلا ناسل ىلع اًباتك يلاجزلا هللادبع نب نمحرلادبع بتاكلا أشنأو
 يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع نيذاشلا نيقراملا ةعدتبملا روص مث «ةقرفلا تاعزن بانتجاو ةعامجلا
 اولهج ام اومهف مهنأ اونظ ... ادشر رمتأت الو أريخ يغتبت ال ةقرفا :لاقف ةرسم نبا عابتأ مهو هرصع

 نآرقلا قلخب اولاقف ... ناطيشلا هلجرو هليّخب مهيلع لحأو نالذخلا مهيلع ىلوتساو ءاركردي مل اميف اوهتفتو
 يف لادجلا اورثكأو «نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإ . . .)ءهللا حور نم اوسيأو اوسأيتساو
 ىلإ رت ملأ » هؤامسأ تسدقت هلوقب ةمذلا مهنم تئربف هلم هللا لوسر ثيدح يف لوأتلا اوفرحو هللا تايآ
 «نوملعي فوسف انلسر هب انلسرأ امبو باتكلاب اوبّذك نيذلا نوفّرصي ىنأ هللا تايآ يف نولداجي نيذلا
 ...«نورجسي رانلا يف مث ميمحلا يف نوبَّحسي لسالسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذإ» ىلاعت هلوق ىلإ
 مكحم اولاثو ؛ةعافشلا اولطبأو ؛ةبوتلا اوبذكأف .نارفغلا باربأ مهسفنأ ىلع اودسو ناتهبلا يف اوزواجت مث
 يف حدقلا ىلإ رابخألا لمح ءوسو راثآلا لهجب اوراصف ...: مهلوقع ربدقتب ليوأتلا هباشتم ضماغو ليزنتلا
 , 980 («ولعلا نع مهفلا اواسأف ؛ليبسلا جهن كرتو ثيدحلا

 :لاقف «نيملسملا ةعامجل ةئوانملا ةقرفلا هذه ىلع ءاضقلاب ةفيلخلا لاغشنا يلاجزلا رّوص امك
 رهسأو هعجضم رصقأو هسفن لغش ام ةداجلا نع مهفودصو ةنايدلا يف مهحدق نم نينمؤملا ريمأب لصتاواا
 اكرم (دهع دهعو اًميظف (راذنإ رذنأو (ديدش ازاعيإ زعوأو ؛مهيديأ قوف لخألا يف نينمؤملا ريمأ ظلغأ .هليل
 ىلع اذه هباتك ةءارقب رمأو ديدشلا باقعلا يدي نيب هيف مدقو .همسا كرابت .ههجول هب رظن ؛اًيفاك ايفاش

 ,8-81014 7: .ضايرلا راهزأ ء يرقملا ()
 .704ص ايا جما ١ ق « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا ؛ ماسب نبا (40)

  673.سبتقملا 00:0
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 لجاعملا دئاعملا مزع ضقنيو ؛رئاحلا رتهتسملا ديك تفيو .لهاجلا بلق عرقيل ؛هترضحب مظعألا ربئملا

 مهيلع نوكيف مهرئارس ناهذألا نع فشكي وأ ,مهنم هللا اهلبقت يتلا ةحيحصلا ةبانإلا ىلإ ةاوغلا رطضيو
 , 17 دودرم ريغ باذع مهيتآ مهنأو .ديهشلا

 ةصاخلاو ةماعلا جاهتبا هنم تارقف يف رّوص « ميهاربإ نب قاحسإل رخآ باتك باتكلا اذه ليبق نمو
 عمج نم همد كفسب هللا ققح امو مكحلا ةفيلخلا نم رمأب رشلا يبأ قيدنزلا دحلملا لتقب مهرورسو

 عامتجا نم عمسمو ىأرمب يديس نينمؤملا ريمأ ناك ولف» ةنسلا لهأو ةعامجلا ناطلس لوح ةيعرلا بولقل

 هتفأش عطقو ,هلاصئتسا نم رشلا يبأ دحلملا يف هب رمأ امب مهيلع ىرشبلا دورو دنع سمألاب ,هتيعر

 عم ؛هئاقب لوطو هرصنو .هزازعإ يف لجو زع هللا ىلإ ةبغرلاو ءاعدلاب مهعيمج لالهتساو ؛كلذب مهرورسو

 تناك امب هيلع مهعالطاو هتفالخ نم ضرألا لهأ عيمج ىلع مهلّضفو هب مهصتخا ام ىلع لجو زع هل مهركش
 يف اهب لجو زع هللا ىلإ برُقت يتلا ةنسحلاب هللا هزعأ هنم هرورس فعاضتل ؛ هل ةيجارو هيف ةمئاق مهلامآ

 اهمامإل بحلاو ءاهعابتاو ,ةنسلا ءايحإ يف بغرأ ةيعر نيملسملا يف سيل نأ هل نيبتلو .دحلملا اذه
 .«هتيعر نم هب فلكلاو هيلع ةقفشلاو

 نطاب نم لجو زع هللا مهعلطأ امب يناهتلاب نوقالتي يديس نينمؤملا ريمأ هللا ىقبأ سانلا تيأر دقلف
  هتباحص نم حلاصلا فلسللو لع هلوسرلو زيزعلا هباتكلو لجو زع هلل بضغلا يف مهمامإ نينمؤملا ريمأ
 ,نينمؤملا ريمأل يرورس هب مظع امب نيدلا يف نعط نمم ماقتنإلا يف همزعو هشطب ةدشلو  مهنع هللا يضر

 ىلع مهنادلبو ؛نيملسملا راصمأ عيمج ىلإ نابكرلا اهدوزتيس اهنأب يملعل .نيملسملا ةعامجلو يديس

 هئاطلس ةوقب مهبولق عمجي نأ مار هنأ ول امم هداهتجاو هتين نم نينمؤملا ريمأ هيلع هللا علطأ دق ام لضفأ

 ام اهيلإ ىحوأ لجو زع هّللا نكلو كلذ نم لقأ ىلإ الإ هتقاط هتغلب امل اهتاذ نم هيلع هل تعمتجا ام ىلع

 .(1"'!(هتبحم نم هيلع مهرهظي اميف هدنع نم الإ ققحتي الام اهدنع ققحتف ؛ ىحوأ

 سلدنألا ءاهقف دنع نينثا نيهجوت ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمب مازتلإلا سكعنا دقو

 نسحلا يبأ بهذم مهذاختا هب ديرنف لوألا امأ . يجهنم : يناثلاو « يداقتعا : امهدحأ ءاهئاملعو

 نم بهذملا اذه يف اوأر ام كلذ ىلع مهثعاب ناكو مهل ابهذم نيدلا لوصأو دئاقعلا يف ”١ '١' يرعشألا

 .78:6-19 ,قباسلا ردصملا (949)
 ,1 . سلدنألا يف عدبلاو ءاوهألا ةبراحم يف قئاثو ثالث ؛ فالخ(٠٠)

 ,977-71" ص «٠ قباسلا ردصملا فلل

/ 



 00 ا ةدحولا ةلأسمو يسلدنأالا ثارثلا

 دمحأ وهو ؛مهئاملع دحأ رمألا اذه ىلإ راشأ دقو . ةفرطتملا ةيعدبلا بهاذملا ةفلاخمو ديحوتلاب لوقلا

 نم هيلإ راص١ امب تناك يرعشألا بهذمل نييسلدنألا ةقفاوم نأ ركذف (ه١19 :ت١) يلبللا فسوي نبا

 نع زيمتيل . هبهذم ىلإ بستنا نم انم بستني امنإو ؛ ديلقتلا درجم ال ؛هححص ىلع ةلدألا مايقل ديحرتلا

 رئاس نم مهريغو ةهبشملا ةيماركلاو ةمسجملاو ةيمهجلاو ةلزتعملا فانصأ نم هب نولوقي ال نيذلا ةعدتبملا
 دئاقعلا يف نييسلدنألا ذخأ نأ اذه ىنعمو . «2١0 ةدسافلا تالاقملا باحصأو ةعدتسملا فئارطلا

 هجوتلا اذه مهل ققح دقو «فلسلا لمعب مهثبشتو ةئسلاب مهقلعت رثأ نم ناك بهذملا اذهب لوصألاو

 نبا لثم ةلدتعم ريغ ةيفوص يوذ مهنم اوناك نم ىتح مهتصاخو مهتماع تمظتنا (ةيداقتعا) ةدحو

 . ١" ""” كلذل ةيرعشألا ةغيصلا قفو يرجي تافصلاو دئاقعلا نع بتك اميف هدجن يذلا بيطخلا

 نم» « نيرسفملا ةصاخو مهيفلؤم ىلع بلغ ام هب دارملاف « يجهنم دعب وذ وهو يناثلا هجوتلا امأ

 ةيركفلا ةحاسلا يف ةبلغلا اهل ناك ةيبهذم يهو «ةينسلا ةيبهذملا نم ةعبان ةيدقعو ةيركف تاروصت
 سيل ةددعتم لماوع لضفب ةيلازتعالا ةيبهذملاو ةيعيشلا ةيبهذملاك تايبهذملا نم اهاوس نود سلدنألاب

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ تايورم هعدوأ دقو «يربطلا رفعج يبأ ريسفت نأ نظلا بلغأو .اهحرش عضوم انه

 هيناعمل مهليلحتو ينآرقلا صنلل نييسلدنألا نيرسفملا ةجلاعم يف ديعب رثأ هل ناك ةروثأملا مهلاوقأو

 مهريسافت نورسفملا كئلوأ اهيلع ىنب يتلا سسألا نم ةميقلا ميظعو اماه اساسأ تبث ام وهو هماكحأو

 ؛ كلذب مهضعب حرص دقو «مهاواعد ضحدو مهتشقانمو ةينطابلاو لدجلا لهأ ىلع درلا هب ينعنو

 يناعملا يف ءاملعلا لاوقأ تبثأو ...» هريسفتل اهمسر يتلا ةطخلا نع ثيدحلا ددصب وهو ةيطع نبا لاقف

 نم ةميلسلا ةيبرعلا دصاقم نم هللا باتك مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ىقلت ام ىلع مهيلإ ةبوسنم

 نسح اوزاح دق نيذلا ءاملعلا نم دحأل عقو ىتمف ؛مهريغو نطابلا ملعب لوقلا لهأو زومرلاب لوقلا لهأ داحلإ
 نع ثدحتي وهو يبطرقلا ركذو « ...٠ هيلع تهبن نيدحلملا ضارغأ نم ءيش ىلإ وحني ظفل مهب نظلا

 « غيزلا لهأ ةهجاوم يف رخآ اًبولسأ مهضعب كلسو (تالالضلاو غيزلا لهأ ىلع درلا ) هريسفت نيمامضم
 ةيفوصلا ليواقأ هكرتب هريسفت ةمدقم يف حرص يذلا نايح يبأ لثم مهتايرظنو مهئارآ لامهإب كلذو

 اهتالولدم نع ةبيرقلا ظافلألا نيجرخملا ةينطابلاب نيدحلملا لاوقأو ... ظافلألا اهنولمحي يتلا مهيناعموا

 .'1' 17 (هتيرذ ىلعو ههجو هللا مّرك يلع ىلعو ىلاعت هللا ىلع هورتفا نايذه ىلإ ةغللا يف

 .4 ص ؛يلبللا تسرهف )1١(
 .ال15:؟ «فيرعتلا ةضور «ةلزتعملا ةرعاشألا هيف تفلاخ امع همالك رظنا 008

 ١٠١6. ص .ةيسلدنأ ثاحبأ ١ يلكارولا )١9(



 تاءاططعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 2-0 م مند م حس عل ع عع ع عام ساس مح عام عع ماع ع هع

 يف ؛مهاواعد نم تضقنو ةعدتبملا هبش نم تضحد امب تمهسأ ريسافتلا هذه نأ يف كشن الو

 ىرع نيتمت يف داز امم يوسلا ينسلا جهنملا ةقتوب يف مهتاروصتو نييسلدنألا نم اهئارق راكفأ رهص

 .ةيداقتعالاو ةيهقفلا مهتدحو

 نيتياغ ىلإ ءاهضرع نم ءاندصق ؛ نييسلدنألا ثارت يف صوصنلا ضعبب ةماملإ مكلتف « دعبو

 : دحاو نآ يف نيتنث

 سجاهب اهئابدأو اهئاهقفو سلدنألا يخرؤم نم ةفئاط لاغشنا نع فشكلا : امهالوأ

 يف مالسإلا ةلودل اًنامض «ةيبهذملاو ةيسايسلا اهتايوتسم عيمجب ءاهيف نوري اوناك يتلا ''*!(ةدحولا)

 فالخلا نيديو نماضتلاو ةدحولا ميق سرّكي يذلا ثارتلا نم جذامن ىلإ رظنلا تفل :امهيناثو
 اهفرظ يف ةيمالسإلا انتمأ ةجاح دتشت يذلا وه يوسلا ثارتلا صوصن نم جذامنلا هذه لثمو «ةقرفلاو

 ىلع حرطي ناك املثم ءاهيلع حرطي حلم لاؤسل باوج ةغيص نع اهثحب يف هنم ةدافإلا ىلا نهارلا
 ْ .ةدحولا لاؤس وهو «نييسلدنألا

 )٠١5( ص ؛«نييسلدنألا نيرسفملا راثآ يف تارايت' انباتك نع 5/.

4١ 



 0 ااا و مور ا ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا

 عجارملاو رداهملا
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 : يلع نسحلا وبأ « ينيرتتشلا ماسب نبأ

 «ةفاقثلا راد :توريب «٠ سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .م191074 /مه48

 : يلع دمحم وبأ « مزح نبا

 « سابع ناسحإ . د قيقحت : ,(مزح نبا لئاسر "مض ) صيلختلا هوجول صيخلتل تلا ةلاسر

 .ما15 توريب

 يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ىنثملا ةبتكم ءدادغب . لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا .

 سدقلا : ةرهاقلا « ةبتكم تاداقتعإلاو تالماعملاو تادابعلا يف عامجإلا بتارم
 .هاهال/

 ةلجم : ةرهاقلا 3 فيض يقوش .د قيقحت «سلدنألاب ةيمأ ينب رابخأ يف سورعلا طقن ب

 .م19854 « ةرهاقلا بادآلا ةيلك

 : نايح نب فلخ نب نايح
 .م 1917287« سيراب «ةينوطنأ روشلم قيقحت «سلدنألا لاجر خيرات يف سبتقملا باتك

 باتكلا راد : توريب؛« يكم يلع دومحم قيقحت 0 سئلدنألا لهأ ءابنأ نم سبتقملا ِ

 . م1918 /ه1791١* « يبرعلا
 . ةفاقثلا راد : توريب « يجحلا يلع نمحرلادبع قيقحت « سبتقملا

 وشنم « حبص .م ؛يطينيررك : 3 دهعملا تاروشنم « حبص .م«ىطينيروك « اثيملاش . ب قيقحت 20 حج « تقملا
 .م 191/942« بادآلا ةيلكو طابرلا :ديردم «ةفاقثلل يبرعلا ينابسإلا

 : دمحم نب حتفلا « ناقاخ نبا

 .ه١17١ .رصم « ةيملعلا مدقتلا ةعبطم «نايعألا نساحم يف نايقعلا دئالق

 : نمحرلادبع « نودلخ نبا

 .(ت . د)« رصم ةضهن راد : ةرهاقلا « ىفاو دحاولادبع . د قيقحت « ةمدقملا

 م



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ك2 3 كاوا ماد نط م اح كداب ا وق جد حل طا تأمر نط در ا ل توك داو هانت اق

 : ىسيع غبصألا وبأ « يسلدنألا لهس نبا

 ماكحألا طوطخم يف ةجرختسم سلدنألا يف عدبلاو ءاوهألا ةبراحم يف قئاثو ثالث

 « ىلوألا ةعبطلا « فالخ باهولادبع دمحم .د قيقحتو ةسارد « لهس نبا يضاقلل ىربكلا

 .م٠1981 مالعألل يلودلا يبرعلا زكرملا : ةرهاقلا |

 : ميهاربا قاحسإ وبأ « يسلدنألا يبطاشلا

 :سنوت « ةيناثلا ةعبطلا ٠ نافجألا وبأ دمحم قيقحت ٠ يبطاشلا مامإلا ىواتف

 .ما986/ها5

 : فسوي رمع وبأ « ربلادبع نبا

 بتكلا راد : توريب « يلوخلا يسرم دمحم قيقحت « سلاجملا سنأو سلاجملا ةجهب ّخ

 .( ت . د) « ةيملعلا

 « بارعأ دمحأ ديعس قيقحت 4١2ج « ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا -

 .ما9181-ه1414 فاقوألا ةرازو : طايرلا

 ةبتكملا :رشانلا « نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت 273ج ؛« هلضفو ملعلا نايب عماج

 . ةيفلسلا

 « سدقلا ةبتكم :ةرهاقلا « مجعلاو برعلا باسنأ لوصأب فيرعتلا يف ممألاو دصقلا
 .ها6

 : ىسوم نب ضايع
 .ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو : طابرلا « ىجنطلا تيوات نب دمحم قيقحت « كرادملا بيت رت

 : هللادبع ديلولا وبأ « يضرفلا نبا

 .م1955 2 ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « سلدنألا ءاملع خيرات

 : كلملا دبع : سوبدركلا نبا ١

 رشن « يدابعلا راتخم دمحأ هققح ؛ طابشلا نبال هفصوو سوبدركلا نبال سلدنألا خيرات

 . ما9ا/١ « ديردم « ةيمالسإلا تاساردلا دهعم

 م,



 2 ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا

 : يلع نب بوقعي نب فسوي نب دمحأ « يلبللا

 « ىلوألا ةعبطلا «ةئيز وبأ هبر دبع داوعو شايع فسوي نيساي .قيقحت « ىلبللا تسرهف

 .ماة4م/ها 4 ,يمالسإلا برغلا راد :توريب

 : لوهجسم فلؤم

 تاساردلا دهعم : طابرلا ءشولع س قيقحت «ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا

 : يراذع نبا « يشكارملا

 . ةفاقثلا راد

 : دحاولا ديبع « يشكارملا

 . (ت . د) « باتكلا راد : ءاضيبلا رادلا « ىلوألا ةعبطلا ؛ ىملعلا

 يرايبألا ميهارباو اقسلا ىفطصم قيقحت 27ج «ضايع رابيخأ يف ضايرلا راهزأ -

 .(برغملا» ةلاضف «ةررصم ,ط «ىبلش ظيفحلادبعو

 ءرداص راد :توريب « سابع ناسحإ قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا جفن -
 .ما9518 ه4

 : نسح ؛ يلكارولا

 2 يمالسإلا برغلا راد : توري هيلو ةعبطلا < سيلدنألا ةتوقاي

 .م1998 ه4

 /ه١١51١ ؛ةيلودلاو ةيبرغملا عباطملا :هجنط «يلوألا ةعبطلا « ةيسلدنأ ثاحبأ -

 .ما155

 م4



 قاءانسلا «تايلكلا ني ورق + نيلدتالا "همم ادم تش ل

 . «نوقرم)نييسلدنألا دنع ريسفتلا يف تارايت -

 . رونلا ةعبطم :ٍناوطت « ىلوألا ةعبطلا « (هرعشو هتايح) ينيرتنشلا ةراص نبا -

 .م19485/ه15

 : ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ « يسيرشنولا

 ءجا برغملاو سيدنألاو ةيقيرفا لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :طابرلا ٠ ءاملعلا نم ةعامج جيرخت

 .م1981 /ه1١+ ١ طابرلا

 0ك





 سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ةفالخلاو ةرامزلا رصع يف

 (م700-91/1 / هلعتت اعقب

 عورزملا ناميلس نب هللادبع ءافو : ةروتكدلا



 ص
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 ثتاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورف : سلدنألا هم همم هل م هم مم هم م مم مم هم م مس همم همم همم هم هس هوم همم هس مس همم ع م هع

 ةفالخلاو ةرامرإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوغن
 مق9ال1 00 / هز -11١

 () عورزملا ناميلس نب هللادبع ءافو : ةروتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 رصع ذنم مهروهظل ناك «تائفلا عونتملا يسلدنألا عمتجملا رصانع نم امهم ارصنع ةبلاقصلا دعي
 ةيسايسلا ثادحألا تايرجم ىف ريبك رثأ (ه15) ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحرلادبع ريمألا
 .ةيمالسإلا ةلودلا يف ةمهملا

 ةدايق نم اهيلإ ةلكوملا ماهملا عيمج يف اهترادج تابثإ ةيبلقصلا رصانعلا هذه تلواح دقو
 ؛ةلودلا فويض رابك لابقتساو يفيلخلا مرحلا نوؤش ىلع فارشإلاو ءرصقلا رومأ ريبدتو « شرويجلل
 اميف ءافلخلاو ءارمألا ىضر كلذب اولانف ؛ ءارمألا لوح فافتلالاو «ءافلخلا تابتكم ىلع فارشإلاو
 . مهعم سلدنألا تنكس يتلا ةفلتخملا رصانعلا عيمج طخس اوبستكاو دعب

 ىلإ تلقتنا مث مهيلإ تلكوأ يتلا ماهملا هيف تضرعتسا ديهمت ىلإ ةساردلا هذه تمّسق دقو اذه
 ةرادإ يف مهكارتشا نم أدبت يتلاةلودلا قفارم عيمج يف مهم رود مهل ناك نيذلا سلدنألا ةبلاقص ةسارد
 ىلإ تلفتنا مث «نييرادإلاو نيفظوملا ةوفص اوحبصأو مهمامأ قيرطلا حتتفنا نأ دعب دالبلا يف ةفاقثلا ةفد
 مهرثأ نع كلذ دعب تثدحتو يركسعلاو يسايسلا : نيلاجملا نم لك يف هب اوماق يذلا رودلا
 جئاتنلا مهأ اهيف تزربأ يتلا ةمتاخلا ىلإ تيهتناو «مهتراجت يف درهيلا هبعل يذلا رودلاف «يعامتجالا

 .ةساردلا هذه لالخ نم اهيلإ تلصوت يتلا

 1218110180108 078 5ع خآر] خل 11 5
 ]21111110 534114158 فللاد 1

 (366-138 81 / 976-755 ط.آ]))
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51-2 72153 .101 

 (م88516501)

 1[ طوق طعم ءممك10هممل طق اطع 5د عدلت طوط ذذ هم اص مهانامصأ ةاعسعمأ 02 اطغ ذم 1

 ستعمل ةههزعأ'. '1طفتم ةممءدتدمعع ةلصعم اطغ انتصع 01 قطلسض ةطسقم ى]-آدةلعطتل, (16 01

 تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك  يمالسإلا خيراتلا مسقب دعاسم ذاتسأ 6 (ىطسو روصع) يمالسإلا خيراتلا يف هاروتكد 2

 . ىرقلا مأ ةعماج « ةيمالسإلا
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 لاا ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا اما اساس ااا ام حا ا اا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاتصلا ذوفن

 هل طع اتصصسمتةطتو ؟ةعتسع اذه طق ةملماادك اص 136 خ8. همامعألعل طنط ةصل 26عاما طع

 تكدصعمأ م0111 ءالعماك, هغ اطقأ انيسعر 15 اطغ آ5]ةصلع 58

 1( ماتخأ 6ع ةصمطقمأ260 طق 1غ 805 اطغع 01675 م0ما11عإ ام ةانتعمعاطعم اطغ ممداكتمص 01

 53 عدلت طوط (5عرل5) هد اطع ةعمعممع 02 طلق ؟تاماتمصق اهاثط اطع ةعوطو. 5ةعداتطقط عقلان للا

 (00هلع عمصاعم] هذنعي طع ةيصإل, طق مهلقعع5 ةسل اطغ م م5دونع 01 اطغ ااطق]118. 1ع هلك0 80غ

 ءا1موع 15 هل عداطعتعل ةتعمسصل اطغ مهلصعع5 هل اكطقلتكم, "طق اطعإل المد اطعأت" 106 ةصل

 همه 0عمعع. طابا اطعإزن 77عام طقاعل ال اطع هاطعت" ءاممذع5 01 137.

 "طلق ىا00ا/, ما عال مت, طقق طغعمو ل11710ع0 1مغم ه مهعالمعع. هانلتصتمق اطغ 112 م01ةضأ

 2051015 ةكد1معمعل 16 50 عهاتطهط, 1 10ءان560 لال ىن103 02 656 معمم16 آد ذل فصل ولان ق0

 اطع آم مهتتممتأ 501ع اطقغ اطغإن ماهزتعل اص اطغ لا عنعما ةلادتتو 01 طع داهتع, 0طءعلصصتم8و اا

 طغت مصاق طن انمم لص طقس همام ع طع 011تعءاتمات 01 طع تاتاأان5كع الط 136 001112113 بطعام 211 15

 سعنع  همعمعل 1م طعس. اماعت اطغإن طععوصع الع 6ةوأ ةمم10زإلعنك هصل ه0طلتمتق انه 015 آه

 ءماتصاكت, اطعم 1 10ءادندعل محن هعمل 00 اطقتم ةعطلعا عصعمأ ام اطع مهاخ اعدل ةصل متاتاققا

 11105. فكاعر طمع 1 ةاصمطممأ2ه0 اطعتم دمعتما 1صصمدعأ هل اطغع 016 اطع ]عوباقط معمماع م1360

 1ص اطعتم 120ع. '!طع تمصعاسوكامم هان115ع5 اطغع د1 عمتك ءعدصأ ؟عقاتلاك 01 (26 50007.

 1 طممع اطقأ 1 طقتنع ةطقل اطغ !! عطاك هد 505م معمم16, الانو ه2161ع0 اطغ فطتلقلال5 8

 ى1قعو ةمل نعنع ةطاغع لص د دطمتتا معم100 01 انسصق 0 (2لعع هالعزن هناك 20108 ]065 آس اطع
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورف : سلدنألا ك0

 : لخدم

 1200 دعم يبوروأ دنهلا وأ ثزتعرلق يرآلا سنجلا ىلإ مهلصأ يف ةبلاقصلا وأ فاالسلا عجري

 برغلا وحن ابوروأ يف اًدرطم اًعسوت رشاعلا نرقلا ىتح نوعسوتي اورمتسا مهنأ فورعملاو ©

 مهتعاطتسا يف نكي مل ثيحب ام اعون اًفيعض ةرتفلا هذه يف يراضحلا مهاوتسم لظ نإو «بونجلاو

 ةراضحب نومدطصي امدنع هنأ وه لاوحألا هذه يف مهل ثدحي ناك ام لكو . بسكم يأ زارحإ وأ مدقتلا

 .ةملاسملل مهحونجو مهفعض ببسب نانقأ ىلإ اولوحتي ةيقار

 ةراجت قيرط نع ةبلاقصلا نم تاجوم اهيلإ تلخد سلدنألا يف مالسإلا ةراضح ترهظ املو

 ناكو .اينابسإ برع ىلإ اهئاسنو اهلاجر عيبو ةيفالسلا بوعشلا كلت يبس اوماق نيذلا دوهيلا نم قيقرلا

 مهتاسارد يف نيثحابلا نم ةعومجم لوائنت دقو قايحلا تالاجم ىتش يف ريبك رود ةبلاقصلا ءالؤهل

 : مهزربأ نمو «سلدنألا يف ةماعلا ةايحلا ىلع مهريثأتو ةبلاقصلا عوضوم

 ةكرحب مهتقالعو مهتأشنو مهلصأ نع ةحملا» ««اينابسإ يف ةبلاقصلا» يدابعلا راتخم كوخلأ 5 5

 .2(م19651 ةيبوعشلا

 .2م1987 سلدنألا يف ةبلاقصلا ةفاقث ١ ينونملا دمحم .د ١

 نيعم بناج ىلع اهراصتقا وأ يدابعلا ةساردك راصتخالا ىلإ اهليم امإ تاساردلا كلت ىلع بلغيو

 .هيلإ فدهت ام ريغ رخآ ىنحنم ذخأت اهنأ وأ «ينونملا ةساردك

 نم ةفالخلاو ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن تلوانت اهددصب نحن يتلا ةساردلا هذهو

 ةيبرحلاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةايحلا ةغايص ىف ةبلاقصلا هبعل يذلا رودلا ىلع تزكرو فمالحك_مالم

 .سلدنألا ةراضحو خيرات يف هرثأ سملن امم ةيعامتجالاو

 رودب اوماق نيذلاو سلدنألا ةبلاقص نع ةسارد ىلإ تلقتنا مث «ديهمت ىلإ ةساردلا تمسق دقو اذه

 قيرطلا حتفنا نأ دعب دالبلا يف ةفاقثلا ةفد ةرادإ يف مهكارتشا نم أدبت يتلا ةلودلا قفارم عيمج يف مهم

 نيلاجملا نم لك يف هب اوماق يذلا رودلا ىلإ تلقتنا مث «نييرادإلاو نيفظوملا ةوفص اوحبصأو مهمامأ

 يف درهيلا هبعل يذلا رودلاف «يعامتجالا مهرثأ نع كلذ دعب تثدحتو «يركسعلاو يسايسلا
 1 : 2. و 8 -. عار ٠ 6 سم سل .- .- .٠

 . ةساردلا هذه لالخ نم اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ اهيف تزربأ يتلا ةمتاخلا ىلإ تيهتناو ؛ مهتراجت

 سلدنألا تلد يتلا رصانعلا هذه ىلع ءوضلا ءاقلإ يف تقفو دق نوكأ نأ ىلاعت هللا وجرأو اذه

 . ةلودلا يف بصانملا زربأ يلوت ةزيجو ةرتف يف تعاطتساو ءاّنايصخو اًقيقر اهفصوب

1١ 



 00000 ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 : سلدنألا ةبلاقص

 51456/17711011 «ونيفالس» وه ةميدقلا ةيبلقصلا ةغللا يف درو امك «بلقص» ةملكل لصألا نأ ودبي

 ظفللاب ةينانويلا ةغللا يف ةملكلا هذه تفرعو نطولا ثيح نم دالبلا هذه ناكس ىلع ذئتقو لدت تناكو

 ىنعملا سفن لمحت لازتال تناكو "1" فاكلا ةفاضإب 5812188701 51614815110 رنيفالكس

 هذه لعلو "516147705" دبعلا ىنعم ىلع لدت تحبصأ اًبيرقت عباسلا نرقلا ناك اذإ ىتح قباسلا

 لوألا نرقلا يلاوح ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا عم مهبورح يف اوكبتشا امئيح برعلا دنع تفرع دق ةيمستلا
 ىلع ةقرترم دونجك يطنزيبلا شيجلا يف نوبراحي ةبلاقصلا ضعب ناك ذإ ؛يداليملا عباسلا يرجهلا

 .ةيروطاربمإلا هذه دودح

 نرقلا يلاوح "512076" ةيريلجنإلاو "90129725" ةينيتاللا ةغللا ىلإ تلقتنا دق ةملكلا هذه نأ ودبيو

 اممو «نورق ةسمخ يلاوحب ةيئانويلا ةغللا يف ةملكلا هذه تفرع نأ دعب يأ ١7 رشع عبارلاو رشع ثلاثلا
 برحلا ةصاخيو ةيبيلصلا بورحلا لالخ تاغللا هذه ىلإ اهقيرط تفرع ةملكلا هذه نأ اهعم ودبي

 لودلا رئاس تقبس دق ةلمحلا هذه تمعزت يتلا ةيقدنبلا ةنيدم نأ اودبيو «م١7١ ١7١7-5 ماع ةعبارلا

 ةبلاقصلا عمو ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا عم ةميدقلا اهتقالعل ارظن « ةملكلا هذه لامعتسا يف ةيبروألا

 اوناك نيذلا ةقزترملا ةبلاقصلا فرع دقل ىتح يكيتايردألا رحبلا نم ةلباقملا ةفضلا ىلع نينطاقلا

 وفايكس نم ريبكت ةغيص يهو "517006" ينوفايكس مساب ةيرجملا ةيقدنبلا ةيروهمج يف نومدخي
 نيب تعاش دق ةملكلا هذه نأ دعبتسي ال كلذكو «يداليملا رشع يناثلا نرقلا يف كلذ ناكو"5هطنن#00"

 راجت زربأ نم ةقدانبلا ناك دقف ؛ "7 ةينانويلا ةغللا نم اهوذخأ نيذلا نييسلدنألا نع القن ةيبروألا لودلا

 .امور يف قيقرلل قوس مهل تناك امك «قيقرلا

 رحب نم ةدتمملا دالبلا ناكس ةيفالسلا بوعشلا ىلع مسالا اذه برعلا نويفارغجلا قلطأ دقلو

 ايراغلب مساب ىطسولا روصعلا يف ىمست تناك يتلا دالبلا يهو اًبرغ يتايردألا رحبلا ىلإ ارش نبوزق
 كلت يبس ىلع ةينامرجلا لئابقلا ضعب تبأد دقلو '”(اجلوفلا رهن نم يردألا ءزجلاو زاقوقلا) ىمظعلا
 مسا مهيلع نويسلدنألا قلطأ اذل 17 نييسلدنألا ىلإ اهئاسنو اهلاجر عيبو ةيفالسلا بوعشلا

 ةمأ ةيأ نم مهوبلج نيذلا مهقيقر ىلع هوقلطأف ؛ مسالا اذه لامعتسا يف اوعسوت مث ««ةبلاقصلا»

 . ١ص .يرماعلا دهاجم :اوكرشت يللتراس ايليلك )000(

 12021: "11151. لعد ل' 8مم عدم" دعو نام للف لع [ةاهللت (0) 0١07
 .3؟ .35ص «يرماعلا دهاجم: اوكرشت يللتراس ايليلك

 ,؟ 079 ص 25ج ؛نادلبلا مجعم :توقاي ؛!!ا7/لص «ضرألا ةروص : لقوح نبا 2
 1202390: [115(هأئع لمع 85هعسادسقمم 2 "كسره عصف من1114 )0
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 تاءامطعلاو تابلقتلا نم نورمق : سلدنألا 2-2-2 م2 ت02 ا سام اسال اس ساس ا اع ا اس عع

 عبارلا نرقلا يف اينابسإ راز يذلا لقوح نبا ركذيو '” يفيلخلا رصقلا يف مهومدختساو « ةينارصن

 ايربالكو ايدرابمل نمو دوسألا رحبلا لحاوس نم نوبلجي اوناك ةبلاقصلا نأ يداليملا رشاعلا « يرجهلا

 .(”اينابسإ لامش يف ةيقيلجو ةينولطق نمو ايلاطيإ يف

 ةيبروألا لحاوسلا ىلع مهتالمح دعب درهيلا قيقرلا راجت ةطساوب ًالافطأ مهب ىتؤي ةبلاقصلا ءالؤهو

 ةناطبلا لامعأ ىلع نوبردي مث ةيمالسإ ةيبرت نوبريو نيسنجلا نم ًالافطأ مهب ىتؤي ناكو ةنصرقلا ضرغل
 . "7 ةلودلا يف ةمهملا بصانملا مهيلإ دنست مث شيجلاو سرحلاو رصقلا نوؤشو

 .(7 كيلامملا بقل ( نايتفلا بقل ىلإ ةفاضإلاب ةبلاقصلا ءالؤه ىلع قلطي ناكو

 اوناك ةبلاقصلا نأ ودبي هنأ ريغ يمالسإلا عمتجملا يف ضيبألا قيقرلا رهشأ كارتألاو ةبلاقصلا دعيو

 ره يبلقصلاف ١١" ؛يبلقصلا ةبيغ دنع يكرتلا مدختسيو» :يمزراوخلا لوق ليلدب ليضفتلا عضوم
 . "17 برحلا يف ةوقو سأب نم هلامل ةيلضفألا بحاص

 1١١. ص «سلدنألاو برغملا خيرات يف :يدابعلا راتخم دمحأ (0)
 .7 ص .قباسلا ردصملا : لقوح نبا 0(

 :؟ج «ريبكلا برغملا :ملاس زيزعلادبع ديسلا ؛!! 54 ص ؛١ج «سلدنألا يف مالسإلا ةلود :نانع هللادبع دمحم (0)
 .5؟ ص

 يأ ىتف وه اولاقو ءاتفلا نيب نسلا ىتف وه :اولاقو ءاباش راص يأ ؛ ىَتَق اولاق «بابشلا :اهانعم لصألا يف ةوتفلا (4)
 نأل ؛ةوقلا ىلع ةلالدلل تلمعتساو «ةوتفلا هلك كلذ نم مسالاو «ةيتفو نوتفو «نايتف ىلع ىتفلا اوعمجو «باش
 لاق «ىوفتلا نم كلذو دبعلا نع اًربعم اًنايحأ دري ظفللا ناكو «مركلاو ءاخسلل تلمعتساو «ةوقلا ناونع بابشلا
 يف ةيومألا ةلودلا يف ةفالخلا رصع يفو ؛ يتاتفو ياتف نكلو يتمأو يدبع مكدحأ لقيال » :( لَم ) هللا لوسر

 راتخا ام اريثكو «نايتف اهعمجو ىتف بقل طالبلا نم ةيلاع بتارم ىلإ ةبلاقصلا نم لصي نم ىلع قلطي ناك سلدنألا
 .ابروأ كولم ىدل تارافس يف وأ ةصاخ تامهم يف مهوبدتناو مهسلاجم يف اونيع اًنايتف ةبلاقصلا نم ءافلخلا
 « سلدنألا يف ةبومألا ةلودلا خيرات : يمنعنلا ديجملادبع ؛ 417 ص ةيمالسإلا باقلألا :اشابلا نسح رظنا ديزمللو
 . ؟١ص .هج « ىشعألا حبص : يدنشقلنلا ؟ 14ص .مالسإلا يف ةوتفلاو ةكلعصلا : نيمأ دمحأ ؛ 784 ص

 كلمو يبس اذإ اهمضو ماللا حتتفب هكلم ادبع لاقي "كلم " لعفلا نم قتشم لوعفم مسا :كيلامم هعمج :كولمملا (9)
 لختا نأ ىنعملا اذه ثبلي ملثو «مكئامبأ تكلم اما : ىلاعت هلوق نم نآرقلا نم ةوخأم ىنعملا اذهو :هيوبأ نود
 اًقيقر نوحبصي نيذلا ضيبلا قيقرلا عومج كيلامملاب دصقي حبصأف يمالسإلا خيراتلا يف اصلاخ اًيحالطصا ىنعم
 هذهو ؛ةظهاب راعسأب مهعيبل دالبلا ىلإ مهنوبلجي نيذلا راجتلا نم ءارشلا وأ برحلا يف ىرسأ مهعوقول ةجيتن
 ةريغص تاعامج وأ ىدارف اوتأ نيذلا ةئيابتملا ةيويسألا وأ ةيبوروألا تايسنجلا نم كيلامملا وأ ةبلاقصلا نم دادعألا
 مهلمح نيذلا ناملألا مأ نابسإلا مأ نييئانويلا مأ ةبلاقصلا مأ نيينيصلا مأ راتتلا نم مأ سكرجلا مأ كرتلا نم ءاوس
 وأ مكحلا ةاون كلذ دعب اوحبصيلو ةديدج ةنايدو ةديدج ضرأ ىلع نوبشي مث «مهدالب ريغ دالب ىلإ اراغص راجتلا
 كيلامملا ءالؤه نأ ركذيو ؛نامزلا نم ةرتفلو دالبلا رئاصم ىلع رطيست نأ اهل ردق يتلا لبقتسملا ةوقو ماكحلا ةادأ
 ضيبألا قيقرلا نم ةئف ىلع ةيمالسإلا لودلا مظعم يف ترصتقا ةيمستلا نأ ريغ نورتشيو نوعابي اديبع اوناك
 كولمملا روطت نمزلا رورمب مث «برحلا مايأ ةيركسع افرف مهب اونوكيل ءاضيبلا ةساخنلا قاوسأ نم ماكحلا مهيرتشي

 !ةمدقملا ١ص يكيلامملا رصعلا :روشاع ديعس :رظنا ديزمللو لودلا ضعب يف ةديحولا ةيبرحلا ةادألا حبصيل
 .194ص « برعلا خيرات :روشاع ديعس ؛ 1ص كيلامملا مايق : يدابعلا راتخم دمحأ

 ١185. ص ١2ج .رهدلا ةميتي : يبلاعثلا 2(

 )١١( ص ءابوروأو سلدنألا ةيفارغج :يركبلا 8١.

15 



 دوو دو دول هرم جدر مراد كورال اجرا ا ول ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 عمتجملا يف ةصاخ ةقبط نولّكشُي تقولا رورمب اوراص ىتح مهلودو مهسانجأ تددعت دقو
 ءافلخلا طالب يف اوشاع مهنم ًاريثك نأ اًصوصخ ىربكلا رضاوحلا تاعمتجم ةصاخبو يمالسإلا
 هيلع لصح امب زيمت مهضعبو «؛ةمخض تاور اوعمجي نأ اوعاطتساو نيرسوملا رابكو ءارزولا روصقو
 .211) بوأو ملعو ةفاقث نم

 : ةيفاقثلا ةيحانلا

 (راعشإو ةهج نم مهناهذأ ريونتو مهفيقثت يف ةبغر ؛ مهب مامتهالاو قيقرلا ميلعتب نوملسملا ينع
 سلدنألا دالب يف نّوكت يذلا ديدجلا عمتجملا ةاون اونوكيل ىرخأ ةهج نم عمتجملا يف مهجمدب مهل
 ةفلتخم رصانع سلدنألا يف ديدجلا عمتجملا كلذ مَض دقلو ءاهئاحنأ يف مالسإلا لوحدو اهحتف دعب
 ةفاضإو ةبلاقصلا مأ نيدلوملا مأ يلاوملا مأ ةملاسملا مأ ربربلا مأ نيحتافلا برعلا نم ءاوس ناكسلا نم
 دقف ؛ مهتياعرو مهرومأب مامتهالاو ديبعلا ةلماعم نسح نم فينحلا يمالسإلا نيدلا هب ىصوأ ام ىلإ
 صرحلا كلذ نع جتنو مهرومأب مامتهالاو مهئانتقا يف ءاملعلاو نايعألا مهاسو ءافلخلا صرح
 الضف بادآلاو مولعلا عاونأ ىتش يف ايلع تاجرد ىلإ ةبلاقصلا كيلامملا نم تاعومجم ءاقترا قباستلاو
 رصع يف ةحضاو ةفصب كلذ ىلجتو (" ةلودلا يف ةعيفر زكارم مهئوبتو ايركسعو ايسايس مهئاقترا نع
 اوناك ةبلاقصلا نم لافطألا ءالؤه نأ انفرع نأ دعب اصوصخو ها5-57 سلدنألا يف ةفالخلا
 قئال يفاقث ىوتسمب مهديوزتل ةريبكلا دوهجلا لذبتو ماكحلا روصق يف نوبريو ةريغص نس يف نوبلجي
 نمسك ىلا ةفئاطلا هذه نأ «سنؤم١ ركذيو ياك ءايدألاو ءاملعلا فاصم ىلإ مهضعب لصو ىتح
 ةموعن لئم نوبري اوئاك مهنإ» فئاوطلا كولم نع هباتك يف سسيب وتبيرب دنع اهركذ درو دق ةبلاقصلاب
 نونّوكي اوحبصأو قيرطلا مهمامأ حتفنا دقف بيط ملعب مهليهأت يف ةيانعلا لذبتو ةفالخلا رصق يف مهرافظأ
 اوحبصأ امك .دايدزا يف مهتورثو مهددع ناكو ؛ةيركسعلا تادايقلا اولوتو ؛نييرادإلاو نيفظرملا ةوفص
 ةريبكلا تابتكملا باحصأ مهنم راصف ١١ «يسلدنألا يمالسإلا عمتجملا نايك يف ةزيمتم ةفئاط نولوكي
 . ةلودلا يف بصانملا زربأ ىلإ اولصوو ةلئاطلا تاورثلاو

 ديلت ىعدي اًيبلقص ناك ةريهشلا رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا ةبتكم ىلع فرشملا نإ ' مزح نبأ يوري
 ملو بادآلاو مولعلا يف مهعاب لوطو ةبلاقصلا ءالؤه نأش ولع ىلع ةحضاو ةلالد اذه يفو ١١" «يصخلا
 سابا
 ,؟١ م89 ص «سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا خيرات : يعنعنلا ديجملادبع 000
 1١. ص «سلدنألا يف ةبلاقصلا ةفاقث : ينوئملا دمحم 000

 )١5( ص « سلدنألا يف مالسإلا ةلود :نانع 2747 744.
 8 ص ١ سلؤم نيسح ةمجرت ؛يسلدنألا ركفلا خيرات :ايدلاب ثلاثنوج لخلأ 6(
 ١٠١١. ص ؛ةرهمجلا : مزح نبا 005(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هم مم همم مم ممم مم همم همم مم هم مم همم م همم هم مم همم م همم همم همم همم ممم

 مهدادعإو رصقلا ىلإ لوخدلل مهلهؤي امب مهديوزت ىلع صرحلاو ةبلاقصلا ميلعتب مامتهالا رصتقي
 تاقبط فلتخم يف مهنم ةبولطملا راودألاب مايقلل مهدادعإ كلذكو ؛ مهيلإ لكوت يتلا ةعيفرلا تامهملل
 ىستكاو ءاهريغو روصقلا يف يراوجلا ىلإ كلذ دنما امنإو ءطقف نايتفلا ىلع ايلعلا سلدنألا عمتجم
 دادعإلا لئاسو رييغت كلذ ىعدتساف نايتفلا نع فلتخت يراوجلا راودأ نأ ذإ ؛رخآ اًعباط مامتهالا اذه
 ةفرعملاو مولعلا نونف فلتخم ةبلاقصلا نم ءاسنلاو يراوجلا نيقلتب مهاوسو راجتلا متها اذل ؛ ةئيهتلاو

 . نهفيقثتو نهبيذهتو

 اهيف فصي ةعقر يناتكلا نبالو .ةريثك اًنونف نايقلا ميلعتب موقي ناك هنأ ببطتملا نع ماسب نبا ىور
 يكلم يف نأب كلذ ربتعاو ؛ةلاهجلاو ةماذعلا لهأ نع ًالاضف ةراجحلا هبنم انأف ” : هيف لوقي نايقلا هميلعت
 نهلهج نمل تايموجن ,تايقطنم ؛تاميكح .تاملاع نآلا نهو تالهاج سمألاب نك تايمور عبرأ نآلا
 ءاونألا نم برعلا مولعو هنونف نم كلذ ريغو هريغو نآرقلا يناعم يف نهطوطخب ترهظ يتلا رابكلا نيواودلا
 هنخسني ام لك بارعإ نيطاعتي نهو ,ةفسلفلا عاونأ رئاسو ةسدنهلاو قطنملا بتكو ءاحنألاو ضيراعألاو
 , 1" «هيف نهراركت ةرثكل هيف نعمل ىتح هنطبضيو

 عفري يك ؛ ةياعرلاب اهدهعتو اهتيمنت ىلع ةبوهوم ةيراج ةيأ اوفداص اذإ قيقرلا راجت صرح دقو
 ىتح . . . ةغللاو ىقيسوملا يف ةذتاسألا ىلإ تايبلقصلا ءالؤهب اوعفد كلذل ءاهعيب دنع اهنمث نم كلذ
 حي تابيدألاو تارعاشلا نهنم غبن

 ةسيك ةيكذ ةيمالغ ةفيصو هرصق نم جرخأ رصنتسملا مكحلا يرمألا ةفيلخلا نأ» :راّبألا نبا ركذيو
 هلك كلذ تلبقف اذه ىرجم يرجي امو بالرطسالا ةمدخو ليدعتلا اهملعي نأ مساقلا ابأ رمأن ةمهم ةبتاك

 .'!/«اهوحن وأ ماوعأ ةثالث يف هلمع تلمكتساو اهتحيرق اهتناعأو هتقذحو

 تافقثملاو نيفقثملا نم ةبلاقصلا ءالؤهل ةعماللا ءامسألا انل تركذ يتلا مجارتلا بتك انعبتت ولو

 رداصملا يف مهركذ ىرسو مهرمأ رهتشاو ةبلاقصلا ءالؤه نم غبن نمب تبث اذهو « مهنم ريثكلا اندجول

 : ةيخيراتلا مهتيمدقأ بسح مهلوانتن فوسو ءاوفرع هبو هوقذح يذلا نفلاو

 نبا دمحأ هنع ىكح بدألاو ملعلاب اروكذم «ةبطرقب رصقلا نايتف نم ناك :ريبكلا ىتفلا بلاط ١

 . صضايفلا يب 0 ضانفلا نبأ

 كك بت
 .١١ص(ءاآق الم «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا : ماسب نبا 2390

 .١١ص . ؟5ق ١م . هسفن ردصملا : ماسب نبا 214(

 )١9( ص .١ج « ةلمكتلا :رابألا نبا 7١.
  00ص «عبارلا رفسلا ؛ لاو ليذلا : يشكارملا ١59 .
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 12ه 90 ا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 عمسو «قرشملا ىلإ لحرو لضفلا ابأ ىنكي «ةبطرق لهأ نم : يبلقصلا ديهش نبا ىلوم ردب ١
 . ")هب ىفوتو اًحلاص الجر ناكو دحاو ريغ نم رصمب عمسو «هريغو يبارعألا ديعس يبأ نم

 ه١/11 ةنلس ىفوتو هريغو كلونحس نم عمس :هللا همحر يبلقصلا دمحم نب هيومح نب هللادبع 1

20 
 ةيرجه نيعبسو نيئام

 عمسو ججحو ةمدخلا كرت «ةنيدملا نكسي ناكو «ةبطرق لهأ نم :يبلقصلا ىتفلا ميحرلادبع -4

 . "'"'هللادبع ريمألا مايأ ىفوتو ةبطرقب ملعلا لهأ نم ةعامج نم

 ينورزاكلا دسأ نب نمحرلادبع نع ثّدح «حتفلا ابأ ىنكي «ةبطرق لهأ نم :يبلقصلا رصن 5
 لا

7 

 نبا مساقل ثيدحلا بيرغ ىورو «سلدنألاب ناك :(لضفلا وبأ) يبلقصلا ورمع نب سابعلا 1

 .رافصلاب فورعملا يضاقلا ثيغم نب هللادبع نب سنوي هنع هأور «تباث هيبأ نع يطسقرسلا تباث

 ورمع نب سابعلا انربخأ :لاق «رافصلا نب ديلولا وبأ انربخأ :لاق دمحأ نب يلع دمحم وبأ ينربخأ

 نع ليعامسإ يندشنأ : لاق يبأ ينربخأ :لاق يطسقرسلا تباث نب مساق نب تباث انربخأ : لاق «يبلقصلا

 :انملا يبأ نب دمحأ يندشنأ :لاق «رطم نب دومحم

 ريشابتلا عامل رهزأ لك نع  ةقرشم ناحيرلا ٍبّسفُق ىرت امأ

 (50 ريودتب تنيز اهنوفنج بمدااهقادحأ لقم اهنأك

 فورعملا مداخلا يكملا نتاف .مساقلا يبأ رصنتسملا مكحلا كيلامم نم :يبلقصلا نتاف
 هل فرتعا هل ريظن ال ًادحاو ةغللاب رصبلاو ناسللا ملع يف » ناك هنأ رابألا نبا ركذيو «مداخلابو ريغصلاب

 نبا دادزاو ,هعطاقف دعاص ةركاذم يف (رماع يبأ نب لمحم ١ ررصنملا هيلع لوعو ,يديبزلا ركبوبأ كلذب

 . )دي اًيجع رماع يبأ

 .ا ١ ص لج« نيل"! ءاملع ترانا يضرفلا نبا )010
 .17؟ ١ص 4 ضايع يضاقلا (5؟)
 .؟١ 4ص كج ل : يمضرفلا نبا 005

 .6١ا/ ص٠ هسفن ردصملا (؟4)

 .؟ 18ص «(ةرذجلا : يديمحلا 0(

 .؟"ه ص .ةلمكتلا :رابألا نبا (5)

 1ك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف ١ سلدنألا 2202 دا ا ا 2233523 4 2233 ه4 طا وع داو

 هيلع رهشف رماع يبأ نبا روصنملا يدي نيب يدادغبلا يوغللا دعاص رظان اًئتاف نأ ماّنسب نبا ركذيو
 يع ملا اونا هتكسأ ىتح هتكبو

 ةجهللا حيصف ؛ةفرعملا عساو «لقعلا حجار .طخلا نسح ءاهيلع اًمئاق ةغللا بتكل اًطباض ناكو

 , 14 طبضلا ةنسح ةيبدأ رتافد هتكرت يف دجو ه4 ٠7 ةنس نتاف تام املو

 مكحلا ةفيلخلا دهع ىلع ةبطرق يف ةيمأ ينب رصقب مولعلا ةنازخ ىلوتي ناكو :يصخلا ديلت
 نأ سلدنألاب ناورم نبا رصقب مولعلا ةنازخ ىلع ناكو ىتفلا ديلت ينربخأ» : مزح نبا ركذيو «رصنتسملا

 الإ اهيف سيل ةقرو نوسمخ ةسرهف لك يف ةسرهف نرعبرأو عبرأ بتكلا ةيمست اهيف تناك يتلا سراهفلا ددع
 , "؟!(طقف نيواودلا ءامسأ ركذ

 يذلا يطسقرسلا تباث نب مساق باتك ىلع اًقيلعت فلأ : يناثلا مكحلا ىلوم حلفأ نب دمحم 4
 اذه حلفأ نب دمحم لوانتف «نيثدحملاو نيمدقتملا راعشأ نم ةعطق فالآ ةعبرأ نم وحن هيف عمج
 نم راعشألا هتنمضت ام نايب عم مهرابخأو مهنادلبو مهديلاوم ركذو «راعشألا كلت ءارعش ىمسو باتكلا

 ”راثآلاو ىناعملا '"'. ٠ 0

 ةيبرعلا ملعب ققحتي ناكو «ةبطرق رصق ةمدخ يف يبلقصلا اًنتاف فلخ :يمكحلا رذؤج ٠

 هتقثو هلالخ ةعفر يف هنم ديعبلاب كي مل» يمكحلا نتاف ةافو يف نايح نبا ركذي ؛ اهيناعمل قيقدتلاو

 اذه نم سلدنألاب ريمأ سأر ىلع مقي مل هنأ ىلع ةلودلا لهأ عمجأ دقو 2217 «هتفرعمو همهفو هتنامأو

 فطلو ةمدخ نسحو ةفرعم ةعس «رذؤجو نتاف» نيمداخلا نيذهك بلقصلا نم عابطلا ظيلغلا ليجلا

 17 ةياضتلا ةنلع ام لولع لامعا ة قو: ردم ةناحتو عم ةراشإ

 نب مشاه ديلولا يبأ نم عامس هل :هللاب رصانلا نب مكحلا هللاب رصنتسملا ىلوم ىرشب مهنمو كحل

 ءابجن نم ناكو هريغ نع عامس اًضيأ هلو «ةثامثالثو نينامث ةنس يف ةبطرقب يسويلطبلا ىيحي

 000 ١ ١

 ةثامعبرأ ماع ةيسنلبب ىفوت «ديؤملا ماشه يلاوم دحأ :يسنلبلا حاجن نب ناميلس دواد وبأ 7

 .74ص ء.١م .4ق «ةريخللا : ماسب نبا 2(

 .؟7 4ص ١م 5 ف .هسفن ردصملا : ماسب نبا 20

 .١٠١٠ص ؛ةرهمجلا : مزح نبا 009(
 , 197"ص «ةيغبلا : بضلا (3)

 .5017 ص .١ج ؛ةلمكتلا :راب ا نبا 2(

 5١060. ص .هسفن ردصملا 00

 .175ص ١١ج . ةلمكتلا :رابألا نبا (30)
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 12010000 ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 هنأ» لاوكشب نبا دنعو 224 «ءادألا لهأ ةدمعو .ءارقلا دنسمو ءارمألا خيش وهوا «ةيرجه نيعستو ةتسو
 اهل طبضلا نسح .اهقرطو اهتاياورو تاءارقلاب املاع ,مهرايخو مهئالضفو مهئاملعو نيئرقملا ةلمج نم ناك
 , "19)« (ريثك هنع سانلا ىورو هريغو نآرقلا يناعم يف ةريثك فيلارت هلو

 ديؤملا ماشه مايأ ةبطرق يف ةفالخلا رصقب تناكو «لئاسرلل ةربحم ةكردم ةغيلب :ةبتاكلا ماظن ظل
 , "37 ها91 ماع تيفوت مث

 «ةيمأ نب ىلوم يرالبشلاب فرعيو ىيحي ابأ ىنكي ةبطرق لهأ نم :بتاكلا هللادبع نب ايركز 5
 «ىتفلا رفعج بجاحلل اًبتاك ناك ليقو «هللاب رصنتسملا مكحلل بتكو ؛ةهابنلاو ةفرعملا لهأ نم ناك
 نم طخب كلذ تدجو «هعمسي ملو ؛هفيلأت نم ةماعلا نحل هباتك يف يديبزلا ركبوبأ هيلإ راشأ يذلا وهو
 . "؟اهابأ لفغأو لاوكشب نبا اهركذ دقو ؛ةبتاك اًضيأ تناك ةمطاف هتنباو هب قثوي

 اًبيدأ ناكو «ديؤملا ماشه ةبلاقص نم ناكو «ةبطرقب ةيومألا ةلودلا نايتف نم : يبلقصلا بيبح 6
 يف اًباتك فلأف ءارعشلا نم غبن نمم ناك اًبيبح نأ ركذيو «ةفرعمو ملحو لضفو دهز اذ « رذح ايكذ
 بيبح همساو ةبلاقصلا دحأ نأ 7 رابألا نبا ركذيو «مهرعش نم ريثكلا هيف عمج «ةبلاقصلا لئاضف
 لئاضف ركنأ نم ىلع ةبلاغملاو راهظتسالا ' هناونعو هموقل هيف بصعت اًباتك ديؤملا ماشه نمز فلأ
 اذه ىلع علّطا هنأ "7 ماّنسب نبا ركذ دقو ,دوقفملا مكح يف بيبح هفلأ يذلا باتكلا اذهو ' ةبلاقصلا
 ىتفلا يبلقصلا ةرامع مهنمو «مهرابخأو مهرداونو ةبلاقصلا راعشأ نم ةلمج ىلع يوتحي هنأو باتكلا

 نبا نأ ظحاليو «فينصتلا كلذ هيلع لمتشي نمم مهريغو فيصولا ميجنو روسيم يبلقصلاو ريبكلا
 نم سيلو انطرش نم جراخ مهرعشو» :هلوقب اًرذتعم راعشألاو رداونلا كلت ركذ نع برضأ ماسب
 ركذب همازلإو هباتك يف يبرعلا رصنعلل هبصعت ىلإ عجار راعشألا هذهل ماّسسب نبا لهاجت لعلو .'' '”«انعمج
 بيبح» باتك ناونع كلذ ديؤي دقو «سلدنألا يف ىرخألا رصانعلا نم هاوس نود يبدألا هجاتنإ

 رعشلاو بدألا ىلع ةبلاقصلا لئاضف راهظإ يف فلؤملا ةعزن حوضوب هيف رهظت يذلا «يبلقصلا
 يبلقصلا بيبح ةلاسر هيلإ تراشأ امل ارظنو ؛ رامضملا اذه يف يبرعلا رصنعلا ىلع مهقوفتو «نييبرعلا
 . برعلا باتكلا نم ددع امهل ىدصت ةبلاقصلا لئاضف نع ةيسرغ نبا ةلاسرو

 30 0 تي 717 عت تا

 .١؟5 ص ١ج ؛ ةلمكتلا :رابألا نبا 25(
 .1ةال ص .؟ج ؛ةلصلا : لاوكشب نبا هر

 7١١ ص ءالع 7 «ةريخللا | اسب نبا 25

 .؟؟١ مص « ١ج ؛ةلمكتلا :رابألا نبا 010

 .7817ص .١ج :؛ةلمكتلا :رابألا نبا م /

 :ايثنلاب ثلاثنوج لخنأ ؛ 9١ص ءايئابسإ يف ةبلاقصلا :يدابعلا راتخم دمحأ ؛7 5ص ؛4ق ؛ةريخللا :ماسب نبا (19)
 . 77 ص . يسلدنألا ركفلا خيرات ٍ

 .؟"5 ص ا١م.4ق «ةريخلا : ماسب نبا 2(

 - وع

 38م



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0022-2-2م 22 م م هلل م ا ع ع ع

 ابأ ىنكي ةبطرق لهأ نم دمحم نب نمحرلا دبع رصانلا نيئمؤملا ريمأ ىلوم :يبلقصلا يرد -7
 بتكو ثّدح هريغو يبارعألا نبا نم ةكمب عمسف ءاجاح قرشملا ىلإ لحر ءاحلاص الجر ناك « نامثع
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 رصنتسملا مكحلا هنبا اهقتعا امجنم ىعدتو :«رصانلا نمحرلادبعا ةفيلخلا ةالوم ةيضار ١١

 نآرقي اناكو .(م374 /ها/01 ) اًيوس اجحف قرشملا ىلإ اهجوزو تلحرو ىتفلا 'بيبل» اهجوزتو
 ايقتلاف رصم ىلإ الحر مث كانه ءاملعلاو خويشلا ايقلو ماشلا الخدو ءملعلا بتك ناسرادتيو نابتكيو

 بتك ضعب يدنع» :لاقو «جرزخ نب دمحم وبأ» ةمالعلا امهنع ىور دقو ءاضيأ كانه ملعلا خويشب

 دقو ((؟') ؟اهتاكلتمم وأ اهفيلاوت نم يه له «ةيضار بتك ١ هلوقب دوصقملا ام يردن ال اننكلو «ةيضار
 ماوعأ ةعب رمع لعب .(م وت 110 عير هلا ل ديدم يع عب( ما او 03 ثيقرت

 . هيراوج نم عبرأ «رصانلا نمحرلادبع# ةفيلخلا دهع يف ةفاقثلاب نمسو نممو

 .ها71 ماع ةافوتملا ةدرمز

 تالضفملا تايرسلا نم تناك اهنأب نايح نبا اهفصي يتلا :رصنتسملا مكحلا مأ ناجرمو 4

 .(49 ةراشإلا ةحالمو قطنملا ةبوذعو ةناطفلاو ةبابللا نم تيتوأ دقلو ءاهل ناك بدأ لضفل

 .ها/04 ماع ةافوتملا ةنزمو ٠

 .نامتك ١"

 :ت) (رايلبلا) ةيقرشلا رزجلاو ةيناد ريمأ :يرماعلا دهاجم رماع يبأ نب روصنملا يلاوم نمو -7

 سلدنألا لهأ رثكأ اهلهأو يرماعلا دهاجم نسحلا يبأ كلم ةدعاق تناكوا ةيناد ةدام يف توقاي ركذو

 نوميقيو هنودصقي اوناكف ؛ لاومألا مهيلع قفنيو مهيلع لضفتيو ءارقلا بلجتسي ناك دهاجم نأل .ةءارق
 دهاجم هل لذبف اًباتك لأ يوغللا بلاغ ابأ نأ هتلاسر يف يدنفشلا يوريو ؟* ؛هطالب يف اورثكف هدنع
 يتمه هيف دلخأو هب سانلا عفتنيل هتفلأ باتك» : الئاق هنم بلطو يسكو اًبوكرمو رانيد فلأ يرماعلا
 هتمهو هتفنأ نسحتسا ادهاجم اذه غلب املف «كلذ لعفأ ال !؟ هل رخفلا فرصأو يريغ مسا هردص يف لمجأ
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 ا ا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 نأ يبضلا فيضيو '؟)هضرغ نع هدصن ال هيف ينركذي نأ نم لح يف وه» :لاقو ءاطعلا هل فعاضو
 هطالب يف هراز يوغللا دعاص ابأ نأ اًضيأ ركذيو هيف هتوق ىلع لدي ضورعلا يف اًباتك فلأ ادهاجم

 :اهرخآ يتلا ةديصقلاب هحدمو

 بحصي نكي ملام بحصاف 2سرمشلا ءابإ تيضر دهاجم

 قفأو رضاح دقتم نهذ اذ ناك يرماعلا دهاجم شيجلا وبأ وه روهشم يبلقص دئاق ءابدألا زربأ نمو

 .دجملا يف ديدش علطتو عساو يملع
 يف كولملا رئاس نيابي دهاجم شيجلا وبأ ناك » : لاقف ةيملعلا هتامامتها نبت ٌةروص نايح نبا هفصو

 هنم اًمدق تبثأ يلاوملا يف الو رارحألا يف نكي مل ناذللا ةفرعملاو ملعلا اهقشأ نم لضفلا نم لالخب هنامز

 .هريسفتو هبيرغو هيئاعمو هتءارق : نآرقلا ملع نم فراعتي ام ىلإ هب ققح هنإف ؛ ةيبرعلا ملع اميسالو اًمهيف

 هعمجي مل ام بتكلا نم عمجو هب رصبلا نم ةياهنلا يف ناكف ؛ هلاهتكا ىلإ هابص نم كلذ بلطب ينع دقو
 يبأك مهتاقبط روهشمو مهتخيشم نم ةلمج هئانفب عمتجاف عتص لك نم ءاملعلا هيلإ تتأو هئارظن نم دحأ

 هيراوج يف اشف ىتح هترضح يف ملعلا عاشف ؛ هديس نباو يوغللا رمعم نباو ربلادبع نباو يرقملا ورمع
 .هتلود نوفرشيو ملعلا نم نونف يف نوكراشبو نآرقلا ةءارق ىلع نوموقي ةدع نيفنصملا نم هل ناكف هئاملغو
 ءاورو ةقايلو ًالكش هلداعي سراف نامزلا كرلم يف كي ملف ؛اهيناعمب قذحلاو ةيسورفلا يف مدقتلا اهنمو
 نم مضي الف ؛اهيناعمل قيقدتو ةسايرلاو ةفاقثلا باوبأب قذح ىلإ هل اًبيلقو حالسلا يف لمع نسحو ةبيهو
 .هلك لطابلا نم ءىربتم كسان (روطف ؛ هرمأ تاذ يف طيلختلا نم رثكأ مث ناعجشلا لاطبألا الإ ناسرفلا

 يدغيف هيف كمهفي مل ادصق دوجلا نم هعلاطي رتفدو هؤرقي ءزج ىلإ الإ حيرتسي الو هلهأو دجلا ىلإ عطقنم

 هملعو هبدأ عم ناكو مذلا ةدهع نم اجن هنأكف ,لخبو داجو ؛مرحو ىطعأ ,هدضب فصويف هنع رصق الو هيلإ
 وأ ةقرس هبش وأ هظفل نع هل اًفشاك .هدقنب هبقعتي لازي ال .هدشنم ىلع مهركشأو رعشلا يف ءارمألا دهزأ
 . ,2؟"7«دحدم يف ءارعشلا رصقأف ةلاحإ

 مهتاقثو مهئالقعو ةبلاقصلا مادخلا ءامهف نم ناك :يبلقصلا يصخلا بتاكلا لالط 1
 , 2480 مرحلا ةمدخ يف نيفرصتملا

 ابأ ىنكيو ةبطرق لهأ نم» : يضرفلا نبا هنع لوقي :ينالديصلا يبلقصلا نادير ىلوم ردب "4

 رواجو اججح جحو اًمارعأ اهيف ماقأ ةلحر قرشملا ىلإ لحرو يذئاعلا نم انعم عييبس يلاوملا ةارس نم نصفلا

 .70 55١ ص «مالعألا لامعأ : بيطخلا نباو ؛ 157 ١156 ص ء؟ج « نايبلا : يراذع نبا (50)
 .9 ص «حبص م يطنيروك ف ؛اتيملاش .ب قيقحت «0ج « سبتقملا :نايح نبا 40
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0000-9-0 ملح مم مس م م عمه عع هع عع

 .دحاو ريغو يرونيدلاو نابيش نب ميهاربإ بحاص يسوسرطلا ركب يبأو يناذمهلا نسحلا يبأ نم عمسف ةكمب

 .(!؟!(ءاعبرألا موي رصعلا ةالص دعب ضبرلا ةربقمب نفدو ةئامثالثو نيعست ةنس لاوش

 : ةيعامتجالا ةيحانلا

 ةيعامتجا ةئيه مايألا رورمب اوحبصأ ىتح ةمهملا ةلودلا فقاوم نم فقوم لك يف ةبلاقصلا مهسأ
 اهرطخو اهرثأ اهل ةلعاف ةوق تحبصأ ىتح اًئيشف اًئيش دادزت تذخأ يتلا اهتوقو اهتازيممو اهصئاصخ اهل

 مهروج نم ةيعرلا تكتشا ام اذإ ناكو ءمهنم مهفقومو مهيلإ ماكحلا ةرظن مهنأش نم دضعي : حضاولا

 يراذع نبا ركذيف «عفني الو ديفي ال امب مهعور نم اوئدهي نأ الإ ءافلخلا نم نكي مل مهيدعتو مهملظو  3عى . 5-0000 م ٠ 9 8 .٠

 ,ةلمجلاب روجلا حارطإو لدعلل ةراثيإ عم اهنع ضغأ ةحيبق رومأ مكحلا نمز يف مهنم ترهظ دقلا' : هنايب يف
 نم ملستف مهتلماعم يف قفرتو مهل نيلت نأ ةيعرلل يغبنيف ؛ مرحلا ىلع انتاقثو انؤانمأ مه لوقي ناكو
 . ”"!«؛مهيلع راكنإلا تقو لك يف انئنكمي سيل ذإ !مهترعم

 تاقثلا ءانمألا اوناكف ؛ مهل مهبيرقتو ءافلخلا ةياعرو بح ىدم اندجول صنلا اذه انلّمأت ولو

 فقومل رياغم فقوم مهلف سانلا ةماع امأ 580 مهرودو مهميرح ىلع مهئانمأو . مهرارسأ يظفاح

 مامز ىلع مهترطيسو عايضلا مهكيلمتو مهل ءافلخلا بيرقتل مهيلع دقحلاب مهبولق تألتما ذإ ءافلخلا

 .ىودج ةيأ مهيلع ضارتعالا وأ ةروثلل دعي مل ثيحب رومألا

 نم ةدجوم هئلان امئيح نزاخلاب فورعملا يبلقصلا ريبكلا يرد ىعديو مهدحأ نع نايح نبا ركذيف
 ةنيدملا بحاص حلفأ نب دمحم ىلإ هب دهعو هناهأو هيلع بضغ ةمدخلا يف هريصقتل مكحلا ةفيلخلا

 يف هنوسق لك تناكو ؛هيلع وسقي وأ هيلع ظلغي نأ نود هدعوأو هدنفو هخبوو هرضحأ امئيحو «ءارهزلاب

 ام نكلو «هنع يفالخلا هقزر طاقسإو هتمدخ نع هداعبإو ةبطرق رصق ىلإ ءارهزلا رصق نم هلاقتناب رمأ نأ

 ريبكلا ىنفلا روسيم عم اهنيعب ةثداحلا هذه ترركتو , ماشه ريمألا ةعامشو ةطساوب هداعأ نأ ثبل

 نأ دغب ءارهزلا نجس يف هنجسب رمأ يذلا رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا نم ةدجوم هتلان يذلا يبلقصلا

 .ةا1ص اج ؛ سلدنألا ءاملع خيرات 2:9(

 ,1 0١ (648 ص ؛١ج ؛برغملا ذايبلا يراذع نبا 20
 ةمهلا روتف نم هيرتعي امل ةجيتن يصخلا يأ هنأ» : ١١١ص ,.1ناويحلا» هباتك ظحاجلا ركذي ددصلا اذه يفو 20

 ةمهم مهل نوكتف نهتمدخ يف هنم فاخي الو هبلاج نم نمؤيف ةظلغلاو ةلوج ا نم درجتلاو توصلا فعضو
 كلذل ؛ هتقرو هفعض ببسب ةبغر يأ نم هنم نمؤي هسفن تقولا يفو «نهجئاوح ءاضقو نهتيامح ثيح نم لاجرلا

 .«مهميرح ةمدخب روصقلا يف مهنولضفيف



 ظ000-

 ااا عاج اسلم راما اما هعمل اا ل للا اق دع لع ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 هنع حفص نأ ثبل ام نكلو هباقع حلفأ نب دمحم ىلإ لكوأ نأ دعب هراد ىلإ هداعأ مث نمو هيلع طخس
 5 (61) عمد ىلإ هداعأو

 مهانغ غلب نأ دعب مهاياده نولبقتيو مهنوبرقُي اوناكو «ةريبك ةجرد ةبلاقصلا عم ءافلخلا طسبت غلبو
 مكحلا ةفيلخلا ىلإ يبلقصلا نزاخلا يرد ريبكلا ىتفلا ةيده كلذ نمو برقلا اذهل ةجيتن ةريبك ةجرد

 نبا اهفصي امك هتقفن غرفتسمو هتنج ىسرم تناكو «نامرلا يداوب ءارغلا هتينم هادهأ يذلا رصنتسملا

 نم اهجراخو اهلخاد اهيف هل ناك ام عيمجب هيلإ ةيده اهلامتكاو اهئاوتسا دنع ةفيلخلا ىلإ اهفز دقف ؛نايح
 اهيلع هرارقإب هيلإ مدقتو ةرسم اهل ىدبأو ةفيلخلا اهلبقت دقو ةعورزملا نيضارألاو ةيقسملا نيتاسبلا
 هل اهدعي ةوعد هروضحب هفرشي نأ ةفيلخلا لأس لب كلذب فتكي ملو .اهيف رظنلا ىلإ ادنسمو هل اليكو

 . *"”كلذ ةفيلخلا ىبلف هلايعو هدلو ماشه ريمألاب اهدشيف اهيف

 لك دقفتي مهلوح نم ديبعلاو ةبلاقصلاو يلاوملا ءالؤه فافتلاب مهتداعس نودجي ءافلخلا ناك دقلو

 بكر هتباصأ يتلا هتلعو هضرم نم ةفيلخلا ىفش امنيح كلذ نمو ضعب عم مهضعب طسبتيو رخآلا مهنم
 ةلودلا لاجر رباكأ تدفاوت هئاهتنا دعبو ةعمجلا ةالص دوهشل ماشه ريمألا هئبا هعمو عماجلا دجسملا ىلإ

 ءافلخلا نم امهباحصأ عم رذؤجو نتاف ناريثألا ناريبكلا نايتفلا هب فحيو هبجحي ناكو هيلع مالسلل
 , 940ناّيِح نبا ركذي امك هيلاومو هديبع نم هقار ام المأتم هنانع اًكسمم ًاليلق فقوف «نايتفلا نم رباكألاو

 يف مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملاب مهساسحإ يف ريبك رود مهسوفن ءافصو مهتدئفأ ةقرل ناكو

 بيبح بطخ يناثلا نمحرلادبع نب هللادبع ريمألا حيشرت ءانثأ يف هنأ ركذيف «ريمألل اًفلخ رايتخا
 ةفد رييست ىلع ريمألا اذه رادتقاو نكمت مدعب مهعانقإ ًالواحم رصقلا ةبلاقص يف ةبلاقصلا ريبك يبلقصلا
 تفصو كلذل مهبولق تمر ىتح هللا مامأ مهتيلوؤسمو ةلودلا عايضو ةمألا قرقحب مهركذف مكحلا
 نم الدب نمحرلادبع نب دمحم ريمألا ةيلوتو مهيأر رييغتب اوُمهف اهولمح يتلا ةنامألا كلت ىلإ مهسوفن
 0 حشرملا مهريمأ

 نايصخلل ءارمألا حايترا ىلع ًاليلد يفالخلا مرحلا ةسارح يف ضيبلا نايصخلا مادختسا ناكو
 ةرهاظ اوحبصأ نأ ىلإ مهمادختسا يف عسوتلا اذه ىدأ دقو «ةيقّلُخلا ةيحانلا نم مهل مهنانئمطاو
 قطانم لخاد نوشيعي وأ نوميقي لاجر هابشأ وأ الاجر اوناك دقف ؛ رصعلا ةايح يف ةزراب ةيعامتجا

 امص ا
 .١7؟ ص .سبتقملا :نايح نبا (04)
 .١١٠؟ص « يكم دومحم روتكدلا قيقحت «سبتقملا نايح نبا (06)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 5 م هام داو داع نان ومال تدو 24:2 تويط نايكي ماو عع كله ايطار هن ع

 مهتايح ةجيتن رصقلا تاديسب قيثوو مئاد لاصتا ىلع اوناكو نيسفانم مهل اودجي ملو يفالخلا ميرحلا
 لاجر رابكو ميرحلا نيب ةديحولا لاصتالا ةادأو ميرحلل ةماتلا ةقثلا عضوم اوناكو نهتمدخو نهراوجب

 دقو ؛ىوقلا زكارم نم ازكرم فاطملا ةياهن يف نايصخلا حبصي نأ بجع الف ؛روصقلا جراخ يف ةلودلا

 اوناك مهنأ ىلإ ةفاضإلاب «يفالخلا مرحلا لخاد ةلودلا يف مهعضول ارظن ةيعيبط ةجيتن اذه حبصأ

 تار ا ار ونا مشل ا ىلع ةلونلا لج در كلا وانتاج يقول فاح را
 ناطلسلاو هاجلا نم مهيلع ىفضأ امم ةمدخلا يف ةفاقثو ءودهو ةئطف نم مهنع فرع امو نايصخلا ءاكذ

 ةيراجلا كلذ ىلع ةلادلا جذامنلا نمو «ىوقلا زكارم نم ةجردلا هذه ىلإ نايصخلا لصو فيك انفرعل

 عم مهنواعتو ميرحلا ءالؤه لغلغت ىدم ىلع لاثم ريخ يهو يناثلا نمحرلادبع ريمألا ةيراج «بورط»
 نود لاجرلا نم هل نوزيمتي نم ضفخو عفر يفو مهئانبأ رومأو ةصاخلا مهرومأ ريبدت يف ةبلاقصلا

 . *؟”ءافلخلاو ءارمألا ىلع ريثأتلاب ىمسأ ةناكمو ىلعأ تاجرد ىلإ مهعفرو لاجر

 اهالرم ىلع مكحت هللادبع مأ ةيظحلا هذه بورط ةيراجلا هذهل ناكو ١ بورط نع ناّيح نبا ركذي
 اهنبا ىلإ هدعب ةفالخلا رمأ فرص يف كلذل تلمعف هيلع امهب بجشت داكت ريثك لالدإو نمحرلادبع ريمألا

 لهأ عنطصت تلعجو هيف اهاره تعبتف ؛ فيصحلاب اهنبا نكي ملو هتوخإ عيمجو دمحم هركب نود هللادبع

 اهدلو راثيإ ىلإ ةكلمملا لاجرو ةمدخلا لهأو ءارزولا نم هباتني نمو نايصخلا مدخلاو ناوسنلا نم رصقلا
 . "7 «ةميسجلا لامآلا كاردإ هنع مهل نمضتو كلملل خيسرتلاب

 : يسايسلا رودلا

 لعتشت نتفلا تناك ه118 ةنس سلدنألا ىلإ «لخادلا» ةيواعم نب نمحرلادبع ريمألا لصو امنيح

 تراث مأ « مهنيب اميف برعلا اهراثأ يتلا كلت ءاوس اًعيمج اهيلع ءاضقلا عاطتسا هنأ الإ دالبلا عيمج يف

 « ةبطرق ىلع ءاليتسالا يف هتدعاس يتلا ةينميلا برعلا لئابقب ناعتسا امنيح هنأ ريغ «ربربلا نيبو مهنيب

 مهنأ الإ مهتوطسل ريمألا عاضخإ اولواحف سلدنألا يف ىلوطلا ديلاو لضفلا باحصأ مهنأ ءالؤه نظ

 ؛ 880 ةكشانلا ةيومألا ةلودلا دض نتفلاو لقالقلا ةراثإ ىلإ اوأجلف كلذ نع مهزجع اونيبت ام ناعرس
 ةطلس نم دحلا كلذ ءارو نم ناكو «ةبلاقصلا نم مهّلج ةقزترملا نم اشيج دنجي نأ نمحر لادبع رطضاف
 . عم ربربلاو برعلا ةرطس فاعضإو ةلودلا ةرادإ يف برعلا فارشأ ذوفنو

 .195 ص ؛١ج ؛اهيلع ىرتفم ةلود ةينامثعلا ةلودلا : يوانشلا زيزعلادبع هدر

 ١١١. ص ؛يكم يلع دومحم قيقحت « سبتقملا (00)
 .8 ص ؛ مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا -80 ,الا/ل ص .؟ج .نايبلا :يراذع نبا (6)

 .ا68 ص كم رمجتم رابخأ لهم كلود 29(
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 ا را او اا ا احل قسما و وما سام نو او نم خو وم ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ربربلا عانطصاب هيلع راشأ يذلا وه ناورم نب رشب نب كلملادبع نب ارشب نأ ركذي ددصلا اذه ىفو

 بذج يف ريبك رثأ ةيومألا ةلودلا ةسايسل ناك كلذل ؛ ١١ برعلا ىلع مهب نيعتسيل ديبعلا ذاختاو

 مهذاختاو ةبلاقصلاو يلاوملا عانطصاو برعلاب ةبارتسالا اهببس ناك يتلاو مهدالب ىلإ ةيبلقصلا رصانعلا

 . "7١ةنحملا تقو ةلودلا اورزاؤي نأ اوعاطتسا لعفلابو ةناطبو ةادأ

 روصنم يرقملا هيمسيو ؛هاتف روصنم ىلإ ةباجحلاب دهع لوألا نمحرلادبع ريمألا دهع يفو

 ريمألا ىفوت نأ ىلإ اًبجاح يقبو «سلدنألاب ناورم ونب هبجحتسا يصخ لوأ ناكو «يصخلا
 0 ١

 ةروصب اودادزا نيذلا ةبلاقصلا نم ريبك ددع ءارش ىلع لبقأ ماشه نب مكحلا ريمألا دهع يفو

 ءافطصا ةسايس قيبطت يف عسوت نم لوأ يضبرلا مكحلا نإ” : نيخرؤملا ضعب ركذيو «همايأ يف ةحضاو

 اولوتو هدنع مهنأش امس دقو ؛صاخلا رصقلا نوؤش مظعمب مهيلإ دهعو مهنم رثكتساف ةبلاقصلاو يلاوملا

 وذح مكحلا نب نمحرلادبع اذحو .27 «فالآ ةسمخ ءاهز مهددع غلبو ةلودلا يف ةدايقلاو ةسايرلا بصانم

 فالآ ةسمخ اوناكو «مجعلا » هيبأ كيلامم نم هتوخإ ةبصنأ عاتباو ةبلاقصلاو يلاوملا ءافطصا يف هيبأ

 ءرصقلا باوبأ ىلع لجر افلأو «فيصرلا قوف رصقلا باب ءازإ نوطباري سراف فالآ ةثالث :كولحم
 . "؟!ههتمجعل «سرخلا» نوسشاولاكو

 رصقلا نوؤش يف فرصتملا رصن ىتفلا مهميعز ناكو «طالبلا يف ذئموي نايتفلا ذوفن امسو

 ركذي كلذ يفو «ريمألا ةيراج بورط ةرزاؤمبو ةلودلاو رصقلا يف ذوفن مظعأب عتمتي ناكو «صاخلا

 بورط هتيظح رهاظ دق نمحرلادبع ريمألا ىلع بلاغلا ريبكلا ىتفلاب وعدملا يصخلا رصن ناك» :ناّيح نبا
 اورهتشا نيذلا نيراتخملا نايتفلا نم حوتفلا ابأ ىنكيو اذه رصن ناكو ''* «هئاسن نم هيلع ةبلاغلا

 نوئش ىلع فرشي «ريمألا راوجب ةلودلا يف اًعيفر اًركرم اوبتي نأ عاطتسا دقو ؛مهتفارظو مهلامجب
 ةيدنامرونلا تامجهلا رطخل سلدنألا تضرعت امنيح هنأ ةجردل 2١7 هتدارإ ريمألا ىلع ضرفيو «ةلودلا

 5١٠ 5١. ص ؛ مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا ؛ 7١9 ص «برغملا ىلح يف برغملا :ديعس نبا (19)

 ) )1١ص ؛١ج «سلدنألا يف مالسإلا ةلود :نانع 4584 .
 ,. 450 ص عج ٠ بيطلا حفن : يرقملا ! 8١ص كج نايبلا : يراذع نبا 6,

 , لماكلا :ريثألا نبا ؟ اك تف نص راح هبلطلا منن :يرقملا ؛ "5 ص ؛كلامملاو كلاسملا : لقوح نبا (5)

 ' .586١١صءاع

 .١550صض ؛ ١١ج «مالسإلا ةلود : نانع هللادبع دمحم (14)

 . ١٠١4 (١٠١0ا/ ص «يكم دومحم روتكدلا قيقحت «سيتقملا 250(

 خيرات : ةيطوقلا نبا ؛١١7١ص «؟ج «برغملا نايبلا : يراذع نبا ؛ ١١١ 2لكا١ا١ص « ةبطرق ةأاضق : ىنشخلا 35(

 ؛ ]ظلال -6101/ 8)اعطتإ طالكامامو لع !'ظكمدعسم 8لنولهسمم ,الوا.1,م225-223. ءالا/ كلك ص .سلدنألا حاتتفا
 7١. ص ١ ١ج مالسإلا ةلود :نانع
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 0101101 ا

 ةيليبشا ةدجنل يصخلا رصن تاوزغلا هذه دصل ةعمتجملا تاوقلا سأر ناك (م8417 /ه1175) ماع

 متسر نب دمحمو بيلك نب هللادبع نم الك لسرأ ريمألا نأ مغرو «تغابملا ودعلا اذه نم اهصيلختو

 . 1” يصخلا رصن تاوقلا كلت سأر هنأ الإ ديهش نبا ىسيع هبجاحو

 ام مغر ةبلاقصلا نم لجرل ةدايقلا دست هنأ ةجردل ةلودلا يف ةبلاقصلا ءالؤه لغلغت ىلع ليلد اذهو

 رصن ىلع هتالصو هءانث ريمألا قدغي ةكرعملا دعبو «ربربلاو برعلا رابك نم يسلدنألا شيجلا اذه يف

 . ةكرعملا كلت يف ةماعلا هتاوق دئاقو هيدل ريثألا هاتف يصخلا

 ىتح ءىش لك يف مهرود زرب لب ودعلل يدصتلاو كراعملا ةدايق ىلع ةبلاقصلا رود رصتقي ملو

 ميدقتب كلذب اوجتحاو ربكألا ىلع رغصألا ميدقتو رخآلا ىلع دحاولل زيحتلاو داوقلاو ءارمألا نبيعت

 نايح نبا ركذ امك هنم ْنسأ ناميلس ناكو «هيبأ دعب ةرامالل ةيواعم نب نمحرلادبع نب ماشه ريمألا
 14 تقم ىف

 نأ نايح نبا ركذيو هدهع ةيالو هابأ لأسي نأ ىلع هللادبع لمحو ىصخلا رصن ةرماؤملا هذه ربدو
 رمألا متي داكو "7 «كلذ يف اهاوه ىلع ةبلاغلا بورط هتمزلو» :لوقي ثيح بورط ةنواعمب مت اذه

 .رصن دقفب هللادبع رمأ رتفف رصن ةافو الول هللادبعل

 دحاو ىلع رمألا اذه رصتقي ملو ءرومألا نم اريثك رّيغو «ةلودلا ةسايس يف اًريبك رود بعل اذكه

 نايصخلا مدخلا لمتشاف» اًنايحأ ةلودلا ةسايس يف يأرلاو ةملكلا باحصأ ةبلاقصلا دجن لب مهنم

 .'"'!«رومألا ريبدتو هبلقب اودرفتو هنأش ىلع هرصق لهأ نم (ةبلاقصلا)

 ةفك بلق يف اًميلح ًالقاع ناكو سارملا ديدش اًميعز ناك دقف يبلقطلا بيبح رود حوضوب رهظيو

 دمحم ةيلوت ىلع قفتا دق ناك اًبيبح نأ ةجردل «ديهش نبا بجاحلا ةدعاسمب دمحم ريمألا ىلإ مكحلا

 ريمألا ىفوت امنيحو ءهوبأ ىفوت ام اذإ ًاليل ريمألا ءىجمل ةئّيعم ةرامإ تاذ ةطخ اًعم الجسف هيبأ ةافو دعب

 ىتح هرخأت ىلإ ىّدأ امم ؛اهيلع قفتملا ةرامألا وأ ةقالعلا اًيسان حشرملا ريمألا ةوعدل بيبح لسرأ ًاليل

 ىلع هوسلجأ ىتح ةيحان لك نم ةبلاقصلا هفحي اًيفختم اليل ءاجف ءاهيلع قفتملا ةمالعلاب ةبلاقصلا لصو
 (ا/ك) ب :

 . هل ةرامإلا تح صف هدلاو ريرس

 رابخألا عيصرت :يرذعلا 4 «(814ص كج ,نايبلا :يراذع نبا ىلإ عجرا ةوزغلا هله ليصافت نم ديزملل 30

 . ,4١ 5"ص ؛مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا ؟77-77 ص ,سلدنألا حاتتقا خيرات : ةيطوقلا نبا ؛١٠٠-9/6ص
 ١١١. ص ؛ىكم دومحم .د قيقحت «. سيتقملا (1)
 ١١6. ١ ص «. هسفن ردصملا (59)

 .؛١ 4١« ص ؛مالعألا لامعأ : بيطخلا نبا 0غ

 .١٠ا/ص «سيتقملا :نايح نبا ع7(



 يوه د ِ

 : داع كود ع د لبو لباس ملا جامبو يباب دوج الجم ابا انو سعت ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ؛ هيبأ دعب شرعلا ةيالول دمحم ريمألل نيحشرم اونوكي مل بيبح عابتأ ةبلاقصلا ءالؤه نأ مغرو
 دوجي هنأو مهنأمط اًبيبح نأ الإ» ةلاصخب لخي هبيعو كسمم حيحش وهف ؛ مهمعز دح ىلع هلخبل ارظن

 اذهو .""' «دببس يف نوشعنتو ؛دوجي نأ هب ىرحأف لاملا تيب كلمو هللا ءاش نإ يلو اذإ هدي ضابقنا عم
 مهلغلغت ىلجتيو «مهتشيعم ةقيرطو مهقالخأو مهلاومأب مهتفرعمو ءارمألا ةايح يف مهلغلغت ىلع لدي
 ءدمحم ريمألا ةيلوت ىلع اقفاوي مل نيذللا نودعسو امساق مهنايتف رباكأ نم ناك ام ةلودلا نوؤش يف
 حفصي يكل هيلإ اوددوتو ةرامإلاب هريشبتل ريمألا يدي نيب لثم نم لوأ اناك مهل بيبح عانقا دعب نكلو

 . لبقتسملا يف امهبرقيو امهنع
 تاردقمب مهكاسمإلو «مهيلع ءارمألا دامتعال ارظن رصقلا يف ةبلاقصلا ةطلس لغلغت ودبي اذكه

 تايرجمب مهكاسمإ مث «مكحلا نوؤشو ةلودلا رارسأب مهتفرعمل ذوفنلاو ةوقلا مهنم اودمتساو ءرصقلا
 . هتعانص ىلع يلاتلاب مهتردقو «رارقلا هيجوت ىلع مهتردق ىلإ ىدأ رومألا

 نمحرلادبع ريمألاب صاخلا مدخلا رباكأ نم وهو مهميعز نودعس صتخا يصخلا رصن كلهم دعب

 نع بجتحي مل نكلو سانلا نع بجتحاف نيتئامو نيثالثو نامث ةنس هباصأ يذلا هضرم يف مكحلا نبا

 ناكو .هسفن نع حيورتلل هرصق نم هوجرخي نأ يف مهب اًقفرمو مهل اًفطلتسم مهبطاخي ناكو «هتبلاقص
 يلوح نآلا اوسلجا يدالوأاي» :هلوق نايح نبا ركذيو .هدالوأب مهيدانيو مهيدل ءامسألا بحأب مهبطاخي

 اميك متدرفنا اذإ مكنيب هب نوثدحتت امم ءيشب ينع اوضبّقنَت الو مكئيداحأب ينرعتمو مكمالكب ينوُسْنأو
 طسابيو مهبرقيو مهل سنأي هئانبأ نم هيلإ برقأ اوناك اذكه ٠ "7 «يتلع نم هيساقأ امم كلذب لغتشا
 حبصأ ؛ يناثلا نمحرلادبع ريمألاو يضبرلا مكحلا يرصع يف مهبيرقتل ةجيتن .'"!7 ةريبك ةجردل مهعم

 مكحلا نب نمحرلادبع نب دمحم ريمألا ةيالو دهع يف حوضوب كلذ زربو ةلودلا يف ريبك نأش مهل
 هدلاو ىفوت املف .اهتقو يف رابخألاب هنوعلاطي رصقلاب هل اًئويع ةبلاقصلا مدختسا يذلا (م67 /ه118)

 نم اًقوخ (ركنتم رصقلا ىلإ ردابف ؛ةعرسب رصقلا ىلإ هيعدتسي ةبلاقصلا نم لوسر هسفن مويلا يف هافاو
 ريمألا توم رمأ اومتك دق ةبلاقصلا ناكو ءرصقلا لخاد همأ ذوفن نكمتل كلذو هللادبع هيخأ سئاسد

 ريمألا ليضفتب رمألا ىهتناو «شرعلا ةيالو لوح ةفينع تاشقانم مهنيب تراثو ءرصقلا باب اوقلغأو
 نايتفلا هب علطضي لخأ يذلا رودلا ىلع لدي اذهو ه8"11 ةئس هل ةعيبلا مامتإو هئاعدتساو دمحم

 نم ريثك يف مساحلا رثألا هل ناك رود وهو شرعلا ةفالخ ةلأسم يف (دعاصف تقولا كلذ ذنم ةبلاقصلا

 3 قوولا

 .7١١”ص «سبتقملا : نايح نبا (1/؟)

 . 7١ا/ص ءهسفن ردصملا (176)
 . 141١ 0140 ص ؛مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا ؛ 158 2177 ص .يكم دومحم .د ؛سبتقملا :ناّيح نبا (14)
 .؟١9١ ص ١2ج ؛مالسإلا ةلود :نائع 08/6(

١.1 



/ 
 اعز

 وج

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 م22 اع ا ا م ع عع

 لغلغت ىدم بيطخلا نباو « " ,سبنقملا ' نم لك يف تدرو يتلا صوصنلا لالخ نم حوضوب ودبي

 ريبك يصخلا رصن ةرماؤم انعلاطت ةيادبلا يفف ؛ ةفيلخلاو رصقلا ىلع مهتوطسو مهذوفن ىدمو ةبلاقصلا

 بيبح ةليحو رصن ةافو الولو ةرامإلا بوث اهنبا سبلت نأ تدارأ يتلا ؟بورط» هتديس عم رصقلا ةبلاقص

 نأ مغر امهتفك ناحجرو بجاحلا ديهش نبا عم بيبح ةرماؤم حوضوب ودبت اهيلت يتلا ةرقفلا يفو
 . هللادبع ةيالول ليبسلا تدهم ثادحألا لك

 ةبلاقصلا لاجرب عامتجالاو «ريمألا توم ءافخإ ىلع بيبح ةأرج ىدم ائعلاطت : ةثلاثلا ةرقفلا يفو

 . مهاوس هيف دجوي ال رصقلا نأكو دحأ ملع نود رصقلا يف ةفاك مهتاقبطب

 مغر دمحم ريمألا ىلإ رومألا ةفد ليوحتب مهعانقإ ىلع هتردقمو ةبلاقصلا لاجر يف بيبح ةبطخ

 . مههاجت هلخب مغرو هل مهتبحم مدع

 . هللادبع ريمألا دي ىلع ةمألا عايض نم

 . لبقتسملا يف امهبرقيو امهنع حفصي يكلو ةفالخلاب هريشبتل ريمألا
 .رصقلا تاردقمب مهكاسمإلو مهيلع ءارمألا دامتعال رظن ؛ رصقلا يف ةبلاقصلا ةطلس لغلغت

 تايرجمب مهكاسمإ مث «مكحلا نوؤشو ةلودلا رارسأب مهتفرعمل ذوفنلاو ةوقلا مهنم اودمتسا

 . هتعانص ىلع يلاتلاب مهتردقو رارقلا هيجوت ىلع مهتردق ىلإ ىدأ رومألا

 ؛ةناطبوةادأ ةبلاقصلاو يلاوملا ذاختا ىلع ةيادبلا ذنم موقت ةيومألا ةلودلا ةسايس نأ مّدقت امم انفرع
 صو ةلودلاو طالبلا يف مهذوفن دتشاف ؛ يضبرلا مكحلا دهع يف ةحضاو ةروصب ةبلاقصلا رود زربو

 .ةبلاقصلاو كيلامملا نم مشحلاو مدخلاب هطالب

 ارظن صاخلاو رصقلا نوؤش ىلع رصاق ايلعلا ةلودلا نوؤش نع اًديعب هدم لظ مهذوفن نأ ديب
 تاذ ةيبرعلا لئابقلاب ةبارتسالا ىف هدج ةسايس رصانلا نمحرلادبع ىفتقاو «ةيوقلا ءارمألا ةيصخشل

 عمجو ةلودلا يف ةيقيقح ةطلس لكب رثأتسا « ةقثلاو ذوفنلا بصانم نم اهئامعز ءاصقإ يفو ةيبصعلا

 ال قلطملا هناطلس ىلع اصيرح ناكو «ريزو وأ بجاحل ةيلعف ةطلس َقّبي ملف .هدي يف اهلك مكحلا ديلاقم

 دهع كلذ عمو ؛ '""' هيلإ سانلا برقأ ناك ولو ههجو يف فوقولاب هسفن هتثدح نم قحس نع ىناوتي

 .١10ص 27ج «مالسإلا ةلود :نانع (/5)



 00 ااا 00 ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ذوفنلاو ناطلسلا نم مهيلويو مهب قثي ناك ذإ ةلودلا يف ةريبك بصانمب ةبلاقصلا نم لاجر ىلإ رصانلا

 «صاخلاو رصقلا نع الضف مكحلاو ةرادإلا نوؤش يف ةبلاقصلا ذوفن دتشا اذلو "7 ههاوس هيلوي الام

 اومئغو عايضلا اوزرحأو مهناطلس دطوتو مهنأش امس نأ ثبل امو «ىربكلا بصانملاب مهيلإ دهعو

 رصقلا يف مهددع ضعبلا رّدق ىتح ةفالخلا رصع يف غلب امك رصع يأ يف مهددع غلبي ملو لاومألا

 نكليو: ع "90 نينانثو فالآ ةعبس ىزخأ ةياؤز يف اوغلبو «سمخو ةئامعبسو اًفلأ رشع ةثالث ةناطبلاو

 نيسمخو ةئامعبسو فالآ ةثالث رصانلا ةافو دنع ناك ءارهزلا ةئيدمب ةبلاقصلا نايتفلا ددع نإ» :بيطخلا نبأ

 يس ةناسبو قالا ةفساوستلاب ءاسنلا دعو

 «مشحلاو صاخلا لاجرو ةرشابم رصانلل عباتلا يفيلخلا سرحلا ةبلاقصلا كئلوأ نم ناك دقو

 لذيل ؟ مهل دايقنالا ىلع لئابقلا ءامعزو برعلا فارشأ مغريل ذوفنلاو ةوطسلا مهل دمي رصانلا ناكو

 ةفيلخلا هلعج يذلا (رذب» مسأب فورعملا يبلقصلا هيلإ لصو ام لالخ نم حوضوب كلذ ودبيو

 يفنلا هل لعجو ؛ةباجحلا ةطخ هدّلقو ءاردبو هكلمل اًسمش» يراذع نبا ركذي امك رصانلا نمحرلادبع

 . 01! (باجيالاو

 ىلإ نيبرقم اوناك هلاثمأو (ردب نأ انكرذأ اذإ اًصوضخ برغلا ىلع ميظع ارظخ لّثَمُب هرودب اذهو

 باحصأو ةلودلا ءامظع اوناك نايتفلا نأل ؛ ةصاخ ةروصب ةفيلخلا مرح عمو «ةريبك ةروصب ةفيلخلا

 ةفيلخلا سفن يف ىمظعلا مهتناكم ىلع لديو (""' يناطلسلا رصقلا مهديبو همرحو رصانلا عم ةولخلا

 .رصقلا تايصوصخو نوؤش يف مهلغلغت ىدمو هتيب لهأو

 نوعبطتي ءابدأ اوحبصي نأ ريسعلا نم نكي مل ءافلخلا دنع ةناكملا هله ىلإ ةبلاقصلا ءالؤه لوصوبو

 برعلا مهيلإ رظني نأو ؛عايضلاو تاورثلا باحصأ اوحبصي نأو «تاريمألا ةلماعمو روصقلا بدأب

 , 4!”رومألا ديلاقم مهديبو هلهأو ةفيلخلا نم برقلاو ءالولاو ةدايسلا باحصأ مهف ؛ ربكأ دقحب

 ١. 8١ص جا ربخلا و أدتبملا ناويدو ربعلا :نودلخ نبا (0)

 1٠. ص .مالعألا لامعأ : بيطخلا نبا (7/)
 1١١54٠١. ص «مالعألا لامعأ (9)

 )25 )8١ج «مالسإلا ةلود :نانع ص١ 10.
 . 74 237 0ه7117-8/ ص .؟ج «نايبلا : يراذع نبا 0010

 , ١581ص 27ج «ضايرلا راهزأ ؛ يرقملا «.58-595ص ؛ مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا (80)

 ١١. ص «يرماعلا دهاجم :اوكرشت ايليلك (87)



 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0222-22-22 2 0 م اع ما عم م عع هس عع عع م معمم

 ةتباث ىلوألا هلامعأ تناكف (ها"0:) هيبأ ةافول يناثلا مويلا كلملا ريرس رصنتسملا مكحلا ىلتعا

 رشابو ىربكلا رضاوحلاو روكلا لامع ىلإ بتكلا ذفنأ ءاهلاجرو دالبلا عاضوأب ريبخ نع ةرداص ةفداه
 ةبلاقص نم ةعيبلا ذخأ ام لوأو هدانجأ بيترتو هروصق طبضو هناطلس خيسرت ىلع لمعلا هموي نم
 ليخلا بحاص مهئامظع دحأ مهتمدقم يفو رباكألا ءافلخلاب كاذنآ نيفورعملا "47 نايتفلا هرصق

 ةباجحلا ةطخ نايلي نينثا دحأو (** هتلود فيس حبصيس يذلاو يبلقصلا نمحرلادبع نب رفعجزارطلاو

 ؛ ءافرعلاو نيمدقملاو ءافصولاو باّتكلا نم ءالؤه نود نم هرصق ىلإ كلذ دعب لخدأ مث ءهدهع يف

 برعلا ءاهجوو ةيمأ ينب رئاس مث ةينامث اوناكو «ةعيابملل ةوخإلا نوعدي لسرلا لسرأ مث هوعيابف

 رئاس نم ةعيبلا لخأ سيطف نب ىسيع ىلوتو . مهنم اهيقلتل هسفنب دعقو «ةلودلا يفظوم رابكو ءارزولاو

 .رصقلا ىلع ةبطرق نم نيدفاوتملا سانلا

 دهعو ةماع ةروصب يفالخلا دهعلا عمتجم زيمتس ةرهاظ تفشك هذه ةعيابملا تالافتحا نأ عقاولاو

 ذإ ؛ مهنم يسلدنألا عمتجملا يف ةبلاقصلل راص يذلا رودلا ةيمهأ يهو :ةضاخ ةرويصب ريصلا

 ينب ءارمأ كلذ يف امب «عمتجملا تائف رئاس نومدقتي هلوح نمو هرصق يف ةفيلخلا عم اوراص

 هيدي يف عمجي يبلقصلا رفعج وهو مهدحأ ىرنو « هل ةعيبلا ميدقت يف ةيبرعلا ةيطارقتسرألاو ةيمأ
 ةفيظو كلذ دعب اهيلإ فاضأو زارطلاو ليخلا بحاص ناكف ةلودلا يف ةيدايقلا زكارملا نم نينث

 . ةباجحلا

 رومأ نع ةيبرعلا ةيطارقتسرألا داعبتسا يف هيبأ ةسايس ىنب دق مكحلا نأ ةحضاو ةروصب ينعي اذهو

 نينثال هدهع يف ةباجحلا ىطعأ ذإ ؛ طخلا اذه يف هابأ مكحلا زواجت دقو ءاهب هتقث مدعل مكحلاو ةلودلا

 , 57 يفحصملا وهو « يربربو .روكذملا رفعج وهو «يبلقص

 :رصنتسملا مكحلا ةافو دعب ةبلاقصلا تارماؤم

 ىلغ رذؤجو قئاف نايضخلا هامداخو هتبلاقص صرخ: (ه855) هللاب رصنتسملا مكحلا ىفوت امل

 يلو لزع يضتقت ةطخ قفو رومألا ربيستل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو ءرصقلا طبضب اماقو «هتوم ربخ نامتك

 58١. ص .١ج .بيطلا حفن :يرقملا )نك

 .7/8 ص .١ج «بيطلا حفن :يرقملا (87)

 .١



 0*2 000 ةرامإلا رصع يف سلدلألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 رصقلا لخاد ةبلاقصلا نايتفلا ناكو «شرعلا ةيالول رصانلا نمحرلادبع نب ةريغملا ةيلوتو ماشه دهعلا

 ةقزترملاو ةبلاقصلا نم همظعمو يفيلخلا ىسرملا مهدي يفو «ميظع ذوفن مهلو «يبلقص فلأ ءاهز

 بجاحلا رهاظتف امهعورشم هيلع اضرعو يفحصملا نامثع نب رفعج بجاحلا رذؤجو قئاف ىعدتساو

 ةيحنت يف ىري ناك ثيح ؛ امهيلع ءاضقلا هسفن يف ارمضم امهتطخ قفو لمعلاب امهدعوو ناسحتسالاب

 مهب لكنيسو ءرمألاب ةبلاقصلا دبتستس «هتبلاقصو ةريغملا ةيلوتب هنأو «اريبك ارطخ ةريغملا ةيلوتو ماشه
 بولق يف فوخلا رشتناو كلذ مت املو .هنم صلختلاو ةريغملا لتق ررق كلذل ؛هتبلاقصو ةريغملا

 : نيركسعم ىلإ رصقلا لهأ مسقناو «يفحصملا ريزولا نم رش نوسجوتي اوذخخأو «ةبلاقصلا

 .رذؤجو قئاف همعزتي « ةبلاقصلا ركسعم ١

 ١ يفحصملا رفعج بجاحلا ركسعم .

 رفعج بجاحلا ماف ؛ مكحلا ماظن بلقل ةرماؤم نوربدي ةبلاقصلا أدب رماع يبأ نبا ررهظبو

 رصقلا ىلإ مهباحصأو مهلوخدل اصصخم ناك يذلا ديدحلا باب قلغأو «ةبقارملا تحت مهعضوب

 عم مهافتو .قئافو رذؤج باحصأ نم ناملغلا لصفو «ةدسلا باب ىلع سانلا ةيقب عم مهلوخد رصقو

 . مهتوق فعضيو مهلمش تتشيل كلذو ""” هتيشاحب مهقاحلإ ىلع رماع يبأ نبا

 : يركسعلا رودلا

 شيجلا رصانع نم( ما/07/ه1178) لوألا نمحرلادبع ريمألا رصع ذنم يبلقصلا رصنعلا ربتعي

 عمتجملا وزغت تأدب ةديدج ةرهاظك رظنلا تفلي !لوالوع اينوأ اريثأت ربتعي هرودب اذهو «يسلدنألا

 لنم تغلب ىتح ةدايزلاو ومنلا يف ةبلاقصلا ءالؤه دادعأ تأدبو « "7 ةصاخ ةفصب يسلدنألا شيجلاو

 ناكو "377 يدنج فالآ ةسمخ( ما/47 /ه85١) يضبرلا مكحلا ريمألا دهع ىلإ نئمحرلادبع ريمألا دهع

 ءالؤه دادعأ تذخأ مث «ةمظنم ةموكح لظ يف نيمعُتم ارارحأ اوشيعي نأ هيف مهل حيتأ يذلا ءالولا

 .١4-١4ص :١ج « عبارلا مسقلا «ةريخللا : ماّسب نبا (89)
 1 احل لا ل م4)

 2 ائيلوم سيول قيقحت ءسلدنألا دالب ركذ :لوهجم فلؤم ؛ "17/5 ص٠ 511ج برألا ةياهن : يريونلا 08(

 .١؟90ص

١6٠١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 50 01

 نم ءاوس ريمألا ىلع نيجراخلل تاروثلاو بورحلا ةهجاومل ريمأ لك ةجاحل اًعبت دايدزا يف ةبلاقصلا

 . ىراصنلا وأ ربربلا نم وأ برعلا

 ةعوطتملا بوص لك نم هل دشحو ةقئاف ةيانع هشيجب لخادلا نمحرلادبع ريمألا ىنتعا دقو

 يذلا صاخلا هسرح ادع اذه :لتافم فلأ ةئام هتاوق تغلب ىتح سانجألاو رصانعلا ىتش نم ةقزترملاو
 رصنع ةبلاقصلا حبصأ كلذل ؛ /5') ةروث وأ نايصع وأ جورخ يأل اًبسحت قيقرلاو يلاوملا نم هأشنأ
 لئابقلا ماظن ىلع موفت رمألا ءىداب يف سلدنألا شويج تناك دقو ؛ يسلدنألا شيجلا رصانع نم امهم

 يعاطقإلا ماظنلا نم ساسأ ىلع ىرفلاو ندملاو روكلا يف ميقت تناك يتلا ربربلاو برعلا نم رئاشعلاو

 يفو اهل حونمملا عاطقإلا نم اهءاطع ةليبق لك ذخأت نأ وهو ىطسولا روصعلا يف فورعملا يركسعلا
 يضبرلا ماشه نب مكحلا ريمألا مايأ ىتح اذه ءالولا ماظن رمتساو ءاهئانبأ نم ددعب مهست كلذ لباقم

 لك يف هيلع دمتعي امئاد اًيركسع اماظن ماظنلا اذه بناج ىلإ ميقي نأ دعب اميف ىأر دقو ه7١5-

 لظ يف مكحلا اهشيعي ناك يتلا عاضوألل اعبت كلذ ءاج «ةلودلا نم اًثباث ءاطع هدونج ىضاقتيو تقو

 روث» مساب تفرعو هتلود ناكرأ تعزعز يتلا ةروثلا كلت صخألا ىلعو هتلود ىلع نيجراخلاو نيرئاثلا

 ىتح اًئورعم ناكملا كلذ لظو «يضبرلا مساب فرعو تقولا كلذ ذنم اهب همسا نرتقا يتلاو «ضبرلا

 ةبلاقصلا نم اصاخ اسرح هسفنل ذختي نأ مكحلا ريمألا ىأر مث نمو (4:53681) مساب ةبطرق يف اذه انموي
 دونجلا دنج نم لوأ مكحلا نإ :ددصلا اذه يف يريونلا ركذيو « هيلع ماقت يتلا تاروثلا دصو هتيامحل

 لختاو .هباب ىلع لويخلا طبتراو ؛يشاوحلاو مشحلا نم رثكتساو ددعلاو ةحلسألا عمجو .سلدنألاب ةقزترملا
 اوئاكو ,مهتنسلأ ةمجعل صرُخلا نومسي اوناكو فالآ ةسمخ مهتدع تغلبف , ةقزترملا يف مهلعجو كيلامملا

 نع مهئرو ؛ ةنوبرأ ءيف نم مهمظعم صاخلا سرحلا نم ةقرف مكحلل ناكو . 117 «مرصق باب ىلع اًباون
 مهيلع قدغأو اعيمج مهقتعأف ءالبلا نسحأ ضبرلا موي هنع عافدلا يف اولبأ دقو «ماشه ريمألا هيبأ

 سرف افلأ مكحلل ناكو ."؟"' ماشه ريمألا دهع يف ةبلاقصلا دونج ىلإ ةحضاو ةراشإ اذه يفو .هتالص

 دي تحت ؛«ءافرعلا نم ةعامج اهيلع فرشي ءرصقلا هاجت رهنلا ءىطاش ىلع ةطبترم تانفاصلا دايجلا نم
 ةبهأ ىلع نوكتل يماظنلا شيجلا نم اًقرف سسأ مكحلا ريمألا نأ اذه ىنعمو 257 سرف ةئام فيرع لك

 .راوثلا درو نيدتعملا دصل ءىراوطلا تالاح يف دادعتسالا

 ا ا
 ١5١. ؛59١ ص (١ج « بيطلا سفن :يرقملا (90)
 .,/9 ص .؟ج ,نايبلا :يراذع نبا (4)
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 كب م ل ل موو وج ب دن لا نما ل ولا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 دهع ةئجافملا ةيدنامرونلا تاوزغلا رطخل سلدنألا تضرعت امدنع نمحرلادبع ريمألا نأ ركليو

 مهبيرقت يف ءارمألا رمتساو .2؟* دالبلا نم مهجارخإو مهل يدصتلاب 1” يصخلا رصن هاتف ىلإ

 /ه'78) سلدنألا ةيالوب نمحرلا دبع نب دمحم ريمألل رمألا دهع امئيحو ةصاخ ةفصب ةبلاقصلل

 يف عسوتف «سلدنألا اهب رمت تناك يتلا ةبعصلا فورظلل ةجيتن كلذو هشيج ةيوقتب متهاو (

 ىفطصا دقلو .77"2ةبطرق جراخ نيجراخلا ضعب ىلع ءاضقلل نولسري اوناك نيذلا ةبلاقصلل همادختسا

 اهتمهم تناكو «كيلامملا ةامرب تيمس ةرق( م848-9175/ /ها" )51/5-٠:0 دمحم نب هللادبع ريمألا

 يرذعلا كلذ ىلإ ريشي امك اًميظع اًغلبم ةوقلا نم مهضعب غلبو .2"" ريمألا قدارس ةسارحل لابنلا قشر

 ةطلسلا يلع جورخلاو نايصعلا هنالعإو سرخلا نم سرخألا بلاغ نب هللادبع جورخ ركذي يذلا

 ةيليبشإ يف نيدلوملا عم ارس لمعي درمتملا اذه ناكو ؛ دمحم نب هللا دبع ريمألا دهع يف ةيزكرملا

 مهتلواحمو مهزكارم ةمدخل ذوفنلا لالغتسا رار ل
 لاذقل بفرقتعلا

 )1٠١ مكحلا هنباو رصانلا رصع ىتح هيف يبلقصلا رصنعلا دشحو شيجلاب مامتهالا رمتساو

 شيجلا يف ةقومرم زكارم مهآوبو مهيلع دامتعالا ىلع رصانلا نمحرلادبع ةفليخلا لمع نيح( هال
 دنقو «ليخلا بحاص حلفأو «ةطرشلل ىلعألا سيئرلا لاثملا ليبس ىلع يرد ىتفلا ناكف ؛ رصقلاو

 عم ةولخلا باحصأ مهو «ةفيلخلا رصق يف سرحلل ءاسؤر مه ةبلاقصلا نايتفلا ناكو «ةبطرق مكاح

 037 دبل رعيصفلا فديت و وضاقلا

 ةيونعملا شيجلا ىوق لالحنا يفو «برعلا رابكو ءامعز سوفن يف ميظع رثأ مامتهالا اذهل ناكو

 . يبلقصلا ةدجن ىعدي مهنم لجرل ةدايقلا اهيف تدنسأ يتلا قدنخلا ةكرعم دعب اًصوصخو

 مكحلا ناكو «فرظلاو لامجلاب اورهتشا نيذلا نيراتخملا نييراحملا نابتفلا نم حوتفلا ابأ ىنكي اذه رصن ناكو 945(
 نع بات هنكلو ؛هحفل يف يرقملا ركذ دح ىلع مهيصخيو سانلا دالوأ كسمي ناك دقف «مهيصخب رمأ يضبرلا

 ل م درعا را يو لا ملا
 طقن :مزح نباو 3١١. ص كج بيطلا حفن : يرقملا رظنا رصن رابخأ نم ديزملل . طق مداخ هلئي مل ام

 . 77ا/ ص ؛ 1١ج ؛مالسإلا ةلود : نانع ؛ 7" ص .سورعلا
 .؟75ص ء6ج٠ع .لماكلا ينألا نار هللا اولا مد نايبلا « يراذع نبا رظنا نييدنامرونلا بورح نع ديزملل (ة46)

 ,. ١ص ( يكم دومحم . ا ناي نبا 0550

 ١”7. ص ؛ سلدنأل | نع صوصتن : يرذعلا 05

 . 45 ص «يسلدلألا خيراتلا يف تاسارد :هط نوئذ دحاولادبع (9)
 . ١١ ص ءاينابسإ يف ةبلاقصلا : يدابعلا ؛ "56 ص ء١ج ؛«بيطلا حفن :يرقملا 2494(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هام رهام وو هاندا هعأا هو هداه امتي اءام وسلا دلال ا اك م صوم

 :(ردقلا ةازغ) قدنخلا ةكرعم

 مظعاب مايقلل ادعتسم ةبلاقصلاو ربربلاو برعلا نم ريبك شيجب رصانلا نمحرلادبع ةفيلخلا جرخ
 نب هدجن ىعدي ةبلاقصلا نم لجر ىلإ مهتدايقب دهعو لجر فلأ ةئام دشحف ؛ نويل ةكلمم دض هتاوزغ
 اثقل وفا نكح

 اورطيسو صخألا ىلع ةبطرق طالب يفو ةلودلا يف اريبك اًناكم اوآوبت دق كاذنيح ةبلاقصلا ناكو
 يف رثألا أوسأ اهعابتا يف رصانلا فرسأ يتلا ةسايسلاو ةوطخلا هذهل ناكو ؛ةعيفرلا بصانملا مظعم ىلع

 ةنس يف نويل ىلإ رصانلا جرخ امنيحف ؛ ةيونعملا شيجلا ىوق لالحنا يفو برعلا ءامعز سوفن

 «كنام) شكنم تنش ةعلق وحن اهجتم ةريود رهن ربع ةلطيلط دنع نم ةجاتلا رهن رباع م9109 ها"

 ةكرعملا ترادو «ةيفخلا لماوعلا نم ةميظعلا ةوقلا هذه دضع ىف تفي ام ىلإ نطفي نأ نود (ةقناميس

 ناك قدنخ ببسب «قدنخلا» مساب تيمسو 511020088 شكنم تنش ةئيدم دنع اهتورذ تغلبو مايأ ةعضب

 ةميزهلا ةلاح يف ةبراهلا ودعلا تاوق هدنع رصحي ىتح ةئيدملا راوسأ تحت هرفحب رمأ دق نمحرلادبع
 ريمدر ىلع ةيضاق اهلدعيتذا لرع دنا ةيدنلا ةارغا' :اهاسببو الاغا اهو لسحاو اهنةمعنا نا[ كمن
 ىلإ ةفاضإلاب ةيماظنلا ريغ تاوقلاو ةعوطتملا يوحي هلك هشيج نأ يسنو نويل كلم هنت 111 ثلاثلا

 تاوق تدش امدنع اذهل نمحرلادبع ةبلاقص«و نييسلدنألا نم شيجلا ةداق نيب فالخ نم ثدح ام

 اولصو اذإ ىتح رابدألا اولوو مهضعب لذاختو اوعجارت ةكرعملل ريخألا مويلا يف نيملسملا ىلع نويل

 . "''!!ليلق ددع يف هسفنب اًيجان نمحرلادبع عرسأو «فولألاب اولتقو هيف اوطقاست قدنخلا ىلإ

 نيملسملا نيب تبشن يتلا ةعقوملا نأش يف ان اًقالتخا ةيجنرفلاو ةيبرعلا ةياورلا فلتخت انهو

 ديدش راصتخاب نايح نباو رابألا نباو نودلخ نباو ةعومجم رابخأ بحاص ريشي نيح يف «ىراصنلاو

 دق نيملسملا نأو قدنخلا ةعقومب اهتيمستو اهتيمهأو ةعقوملا هذه مظع ىلإ ظفحتو ضومغو زاجيإو
 هتالآو هقدارسو ناطلسلا ةلحم ىلع ودعلا ىلوتساو ريثك قلخ اهيف رسأو لتقو ةميظع ةنحم اهيف اولان

 باودلا نوتم ىلع الإ اهنم اجن نم جني ملو ةفاكلا رئاس ةميزهلا تلمشو ريثألا هعردو صاخلا هفحصمو

 نميف لتقلا اشفو مهمظعم اجن دقف « دنجلا امأو «ةعوطملاو دالبلا لهأ صخألاب رسألاو لتقلا باصأو
 1 ا

 .؟١ ص «سلدنألاو برغملا خيرات يف : يدابعلا راتخم دمحأ(١٠٠)

 12021: ظععطعمهطعق., 176-156, آ8801-81/1/ 87111: ظل فا هاعع لع 1' اكو هعسدف ال1 نقال. جب 56-59 )6١١(

 ,ةلحلا :رابألا نبا ؛ 1١-140 ص «ج ءربعلا :نودلخ نبا ؛ 1*1 ص . ةعومجم رابخأ :لوهجم فلؤم (١٠؟)

 :ريثألا نبا ؛ ١56 ص ؛١ج ؛بيطلا حفن : يرقملا ؛ "8 ص .١ج .بهذلا جورفيدوعسملا ؛١5١ ص

 . 110 ص ؛4ج ءاتيملاش قيقحت « سبتقملا :نابح نبا ؛ ١١6 ص «8ج «لماكلا
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 00 ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 « ةيخيراتلا قئاقحلاو ةقدلا ىلإ تاياورلا برقأ اهنأ الإ هتياور زاجيإ نم مغرلابف « بيطخلا نبا امأ

 هصحفو نمحرلادبع اهب هللا ىلتبا يتلا ةريهشلا ةعيقولاب اهفصيو ةقدب اهناكمو ةعقوملا خيرات ددحي وهف

 ىلع م9179 /ها"1/ ةنس لاوش 1١١ ةعمجلا اهخيرات ددحيو «نودرأ نب ريمذر هللا ودع اهب هعقوأ ىتلاو

 «هبعصأو نكمي ام دشأب نيقيرفلا نيب ةبلاغملا هيف تحوارت اًمايأ رمتسا لاتق دعب شكنم تئنش باب

 ىلإ عجارتلا ىلإ ودعلا مهاجلأو هلثمب عمسي مل اًفاشكنا نوملسملا فشكناف ةركلا ودعلل تناكو
 : اديعب قدنخلا 1 ها

 روعشلا مدع ىلإ اهنم ريبك بناج يف عجرت ةعقوملا هذه يف رصانلا نمحرلادبع ةميزه لعلو
 روعشلا اذه دجو دقو يبلقصلا ةدجن ةدايق تحت اوناك نيذلا برعلا دونجو طابض نيب ةريغلاو ىضرلاب

 ضعب ةدايق تدنسأ امدنع لحفتسا هنأ الإ ءاريزو ةدجنو ردب نم لك نّيع نأ ذنم برعلا سوفن ىف

 لجرم ىلغ كلذل « 22١ ةيافك بصانملا هذه نود اناك امهنأو ةصاخ '(7"2 ا'ننهبلإ ةمهجلا كاورحلا

 ةدايقل ةدجن درجت امدنعف ؛ امهنم ماقتنالا ىلع اوعمزأف برعلا طابضلاو دونجلا رودص يف بضغلا

 ةكرعملا بوشن دنع مهدحو ةبلاقصلا اوكرتي نأ ىلع برعلا عمزأ ؛يناثلا وريمار دض ةهجوملا ةلمحلا

 . "١ !ةميزهلا ىلإ ىدأ امم

 دييأتو هيف همزع لصتا ول ام هرمأ نم مكحتساو» نمحرلادبع نأ ةعومجم رابخأ بحاص ركذيو

 هيلع ىلوتساو وهللا ىلإ لام .هنع هللا افع هنكلو , برغملا نع ًالضف قرشملا ىلع بلغل . هيلع هللا
 هباحصأو ةدجنك , لاذنألا ةماقإب رارحألا ظاغأو , ةافكلا ريغب دمتساو ؛ ءانعلل ال ىوهلل ىلوف ؛ بجعٌعلا

 برعلا نم ءارزولاو داوقلا هوجوو دانجألا رباكأ أجلأو . هرومأ ليلج هيلإ ضوفو , هركسع هدلقف , داغوألا
 ةكاكرو , هفافختساو هيغ يف هلثم لاح هدجن لاحو ؛ هيهئو هرمأ دنع فوقولاو هل عوضخلا ىلإ ؛ مهريغو
 ةتس ماع اهازغ يتلا ةوزغلا يف مهمازهنا نم ناك ام ىلع هدانجأ هوجوو هلاجر نم ظافحلا لهأ أطاوتف . هلقع

 .9"21 «ةميزه حبقأ اهيف مزهف اهدهشم ميظعو اهيف هلافتحال ؛(ةردقلا ةازغ) اهامسو ةئامثالثو نيرشعو

 دوقي نأ ةيوقلا هتيصخشب رصانلا عاطتسا كلذ مغرب نكلو ةبلاقصلا ءالؤه ةطلس تناك اذكهو

 . ةديج ةروصب هكاردإ هدعب نم هؤافلح عطتسي مل ام اذهو ةدارإو مزحب ةئيفسلا

 )*٠١( ص ؛ يناثلا مسفلا ؛مالسإلا ةلود :نانع 5١5.

  02.50/8ص ١2ج «تنايبلا :يراذع نبا

 )١١( ص « ةعومجم رابخأ :لوهجم فلؤم 01١89089 ١161١.,

 )١5( ص : هسقن ردصملا ١66.
 ١١0( ص . ةعومجم رابخأ :لوهجم فلؤم 0١6080 1١65.
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 تاؤاسطنلاو تاسلقتلا نتن نورتق ؛ سسلدتألا دا حما هدا ل هول اال ا حمم

 ءزارطلاو دربلا بحاص «يماظنلا قئاف» لثم ةلودلا يف ةعيفر بصانمب مهنم رباكألل دهع دقو

 2" رصقلا جراخ لوحفلا ناملغلا رمأ ناك نينثالا نيذه ىلإو ؛ةزايبلاو ةغاصلا بحاص رذؤجو

 نامثع نب رفعج بجاحلا درهج الولو ءاهباسح بسحي ةوق مكحلا ةافو دنع نايتفلا ءالؤه ءاسؤر ناكو

 نب ةريغملا ةيالوو مكحلا يناثلا ماشه ةيلوت نع اولدعي نأ اوعاطتسال رماع يبأ نب دمحمو يفحصملا

 ."'؟!ةفيلخلا يمخأ رصانلا نمحرلادبع

 ربعت اهنأل ؛ «نمحرلادبعا ةفيلخلاب تقاح يتلا ةميزهلا بابسأ دنع ةريصق ةفقو فقن نأ ائب ردجيو
 يف كيلامملا لثم مهلثم ةبلاقصلا قيقرلا ةقبط يهو الأ يسلدنألا عمتجملاب ةديدج ةيعامتجا ةرهاظ نع

 يف قيقرلا ءالؤه ىلع سلدنألا يف نييومألا دامتعا نأ نيخرؤملا ضعب ىأر دقو «يمالسإلا قرشملا

 دنجلا ةرطيس فاعضإو مكحلا يف ةيبرعلا ةيطارقتسرألا ذوفن نم دحلا هفده ناك ةموكحلاو شيجلا

 !"2١١. هيكولممبو هب ةميزهلا قاحلإو هنع ربربلاو برعلا يلخت ناك كلذلو «ربربلاو برعلا

 مهأ دانسإو مهيلع دامتعالا يف (م971-١91/1 /ه700-817) رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا رمتساو

 .'١١١!ههل ةيركسعلاو ةيدايقلا بصانملا

 ناكو هنم ةعيبلا لخأ نم لوأ ناك «يبلقصلا نمحرلادبع نب رفعج» ةفيلخلا نأ ركذن نأ يفكيو

 نبا ركذي امك هدهع يف ةباجحلا ةطخ نايلي نينثا دحأو هتلود فيس ناكو ؛«هزارطو هليخ بحاص
 1171 رادع

 ةيركسع ةقرف ميظنتب ماق (ه17757-99”1) هنباو رماع يبأ نبا روصنملا دهع يف ةباجحلا ةرتف يفو

 ناك ىفوت املو «هب هصاخ ةديدج ةقرف ثدحتساو نيرخآلا هموصخ عيمجو ةبلاقصلا ةيفصت ىلع لمعو

 ين مهلاحفتسا ىدم ىلإ ريشي ددعلا اذهو 2١١7( ةئامسمخو فالآ ةرشع هيدل ةقزترملا ناسرفلا ددع

 .ةلودلا يف مهتوطسو رصقلا

 5٠١. ص ؛ مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا ١55059 « 15١ ص ؛؟ج .نايبلا :يراذع نبا 0

 , 0١60 ١6١ ص .هسفن ردصملا :لوهجم فلؤم )١١(
 )١1١١( ص « ةيبوعشلا ةكرحب مهتقالعر اينابسإ يف ةبلاقصلا : يدابعلا راتخم دمحأ ١١ .

 ( 151ص ١2ج .نايبلا : يراذع نبا ١١960 .

 .095١ص .؟ج ؛نايبلا(١١)
 , 585 ص 25ج؛ قباسلا ردصملا : يراذع نبا ((1)
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 كة داو دا لاح جم ب كا ع ودعا ةكسا لا ةام قل ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 :ةبلاقصلا ةراجت يف درهيلا رود

 دجما ةنيدم يف ةريبك ةيدوهي تايلاج رارقتسا ىلإ كلذ عجريو «ةبلاقصلا ةراجتب دوهيلا لغتشا

 ةلئاط حابرأب دوهيلا راجتلا ىلع تداع ةراجتلا كلت نأ ودبيو «ةيقرشلا اينوسكسي 11380 8 (جروب

 « مهب نوتأي نيذلا قيقرلا نم سأر لك ىلع ةظهابلا بئارضلا تضرف ةيناملألا تايالولا ضعب نإ ىتح
 قرش نم ءىدتبي قيرط ىلإ اوهجتاف قيرطلا دوهيلا راجتلا ريغي نأ ىلإ بئارضلا هذه ةماخض تدأو

 قوس ربكأ غارب ةئيدم تناكو .ةينيطنطسقلاو ايسورو اينولوبو «ةيلاحلا» ايكافولسوكيشتب اًرام ابوروأ
 قرشلل هلك بلجي مل ضيبألا قيقرلا نأ ظحالي هنأ ريغ ةيطنريبلاو ةيمالسإلا دالبلل بولجملا قيقرلل

 راجتلا ءالؤهو ءرمحألا رحبلاو رصم قيرط نع دنهلا ىلإ هنم ءزجب دوهيلا راجتلا بهذ لب ؛طسوألا

 رصم ىلإ اهنمو هتبس ىلإ اينابسإ بونج نم نورخآ دوهي راجت بهذ نيح ىلع ءاسنرف بونج نم اوناك
 . 1١47" دئسلا ىلإ مث يسرافلا جيلخلاو قارعلاو ماشلا ىلإ مث برغملا دالب ربع

 راجت" وهو درجم مساب نومسيو «نورلا رهن ىلإ ةبسن ةندهارلا دوهيلاب دوهيلا راجتلا ءالؤه ىمسيو
 . مهدحو ةراجتلا هذه ءبعب دوهيلا ماق اذكهو 2١١ «راحبلا

 ؛ ةريبك ةروصب رهنلا ءارو اميف تطشن اهنأ ةراجتلا نع هثيدح يف يسدقملا ريشي ددصلا اذه يفو

 اهدروأ يتلا ةراجتلا نمض نمو اهدرفمب ةنيدم لكل اهدروأ يتلا تارداصلا ةحئال نم كلذ ىلع لدتسيو

 .كرتلاو ةبلاقصلا نم ءاقرألا ةراجت

 نم ناكو ؛ةشوطرط لهأ نم يدوهي وهو «يشوطرطلا بوقعي نب ميهاربإ» راجتلا ءالؤه ةلثمأ نمو
 ةمئاد تالحرب همايقل كلذو سلدنألا ىلإ يبوروألا قيقرلا بلجو ةراجت يف اولمع نيذلا راجتلا زربأ

 يتموكح نيب ةيسامولبدلا تالصلا رارمتسا يف هماهسإلو ابوروأ لامشو ةبلاقصلا دالبو ايناملأ ىلإ

 21١7 اًمومع ابوروأو ةيبطرقلا ةموكحلا نيبو صاخ هجوب ايناملأو ةبطرق

 ناك دقف ةراجتلا هذه يف - انلق امك - ريبك رود اذه يشوطرطلا يليئارسإلا بوقعي نب ميهاربإلو

 ناك يداليملا رشاعلا يرجهلا عبارلا نرقلا لاجر نم وهو «ةشوطرط ىلإ بستني اًيسلدنأ ةلاحر

 ص ؛كيلامملا ةلود مايق : يدابعلا ؛ 587 ص 037ج « ١ يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا : :زئم مدآ(15١)

 . ٠١ ص ءايئابسإ يف ةبلاقصلا يدم

 ) )1١60ص .قباسلا عجرملا :ز زم مدآ 774.

 )١١5( ص ؛ةجنرفلا ةلود : خيشلا يسرم دمحم .الا" ص .نويفارغجلاو ةيفارغجلا :سلنؤم 8١؟.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 ا ا او نك ار ماج كمن 2 تاع رعد عنان مناع أ سا هدر كاد بدلع هنا هوك كح عد اعد عاج

 فالسلا دالب ةيبروألا راطقألا نم ريثك لالخ لحرو «يدوهي لصأ نم انس وأ 0

 روطاربما لباق امك ٠ م١451 قفاوملا ه0"٠1 ةنس رشع يناثلا انحوي ابابلا لباق هتالحر يفو « «ةبلاقصلا»

 ىلإ راغلبلا لسر هذه ةريخألا هرافسأ لالخ دهاشو « «جرب نداب» ةئيدم يف «ريبكلا وتوأ» ايناملأ

 هذه رابخأل نمضتملا هباتك مّدقو «م471/ه101 ةنس سلدنألا ىلإ داع مث ؛يناملألا روطاربمإلا
 ,"16/رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا ىلإ ةلحرلا

 لثم اهلامشو اسنرف طسو دالبو نورلا ضوح يف اورشتناو ؛ايليسرم يف عستم زكرم مهل راص دقو

 .لرآو ؛جربنرون «تنومريلك «نايلروأو «سيراب»

 «سورلا دالب نم بلجي يذلا ءارفلا ىلإ هادعت لب قيقرلا ةراجت ىلع دوهيلا راجتلا لمع رصتقي ملو

 برعلا مقي ملو .اينابسإ يملسمل قيقرلا اهنم ذخؤي ناك يتلا ' ةنوبرن ' ةنيدم يف مهقاوسأ ربكأ تناكو
 نع ةلاغ ىلإ نوبرستي دوهيلا نم ادارفأ اوناك دقف ؛ ةلماعم نسحأ مهولماع لب مهداهطضا وأ مهدصب

 دالب ىلإ ءارفلاو ريرحلاو تاغوصملاو علسلا نم ةمهملا عاونألا لك مهعم نيلماح سلدنألا قيرط
 013 ألا

 ؛ ابوروأ يبرغ يف ينارصنلاو يمالسإلا ملاعلا نيب لاصتالا يف لاعفلا رودلا دوهيلل ناك اذكهو

 ةلدابتملا تافاقثلا لقن يف رودلاب اوماقو ةجنرفلا دالبو سلدنألا نيب يراجتتلا طيسولا رودب اوماق دقف

 ىتح «سلدنألا ىلإ مهقفدتو نيسلاو راوللاو نورلا ضوح ىلإ مهدادتماو سنافوربلا يف مهرارقتساب

 فرعت تناك يتلا ةطانرغك يداليملا نماثلا نرقلا يف ندملا ضعب ناكس نم ةبلاغلا ةرثكلا اوحبصأ

 . "7 دوهيلا نم اهناكسب تفرع يتلا ةناسيلا ةنيدم كلذكو اًدوهي اوناك اهيلزان نأل ؛ دوهيلا ةطانرغب

 هبتكو «فسوي نب ميهاربإ ًاضيأ ىمسيو يشوطرطلا بوتعي نب ميهاربإ اهنم ءامسأ ةدعب لجرلا اذه فرع ١1(

 نب ميهاربإ نوكي نأ دعبتسي ناك نم نيثحابلا نمو .ابروأ يلامشو ةبلاقصلا دالبو ايناملأ ىلإ تالحرب موقي
 ىلإ فيضي يركبلاو «يشوطرطلا هيمسي يرذعلا نكلو ؛برغملا نم هنأ مهيأر ىلع بلغو ءًايسلدلأ بوقعي

 لدت ةرقف يرذعلا هل دروأ دقو ؛«راطعملا ضورلا» بحاص يريمحلا ذأ بلاغلا يف هئعو يليئارسإلا همسا

 اذه ديؤت رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا ىلإ هتلاسر نإ مث ؛سلدنألا نوؤشب ًافراع ًايسلدنأ لعفلاب ناك هنأ ىلع
 .الا/-ا/ ص ؛نويفارغجلاو ةيفارغجلا :سنؤم نيسح ؛ رظنا ديزملل . يأرلا
 بدالا خيرات :يكسفوكشتارك ؛ 581١-5185 ص .ةجترفلا ةلود «خيشلا يسرم دمحم : ىلإ برا ديزملل )١(

 ْ . 197 ص : يبرعلا يفارغجلا

 )١١19( ص ؛ةجنرفلاب مهتقالعو سلدنألا يف نوملسملا :دومحم ىنم 77.
 )١1١١( ص ؛ هيسفن ردصملا :دومحم ىنم ١09 . ثوررحملا ؛ «ةقدلا ىلإ رقتفي قالطإ اذه» .

 /ا١١



 ا ا عامر اا ا ل د اللاوو اال دال دايخ و يزين ال قلد هن ايما ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ؟ابوروأ يف ةبلاقصلا ءالؤه ىلع لوصحلا متي ناك فيك . . . نكلو

 ايناملأ يف اصوصخو دايدزالا يف ةبلاقصلا دادعأ هيف تذخأ يتلا نورقلا نم رشاعلا نرقلا ربتعي

 لامعألاب اوموقيل ؟ نيينثولا ةبلاقصلا ىلع ضبقلا نم مهريمض مهبُثؤي وأ نوجرحتي سانلا نكي مل ثيح
 وأ ةعارزلا يف لمعلل ةيطنزيبلا وأ ةيمالسإلا دالبلا يف مهوعيبيل وأ ةيناملألا عايضلا يف ةريقحلا ةيوديلا

 نم اوناك ءاقرألا ءالؤه نأ ىتح ىري !2١١١. مهتراجت تجار ىتح يرارس وأ يصخلل وأ ةيلزنملا ةمدخلا

 ةناغرف نم رفصألا مهنمو ءايقيرفإ نم دوسألا يجنزلا مهنمف ؛ ىتش دالب نم اوناكو «برحلا ىرسأ
 اومس نابسإلا نأ ركذيو .اهبونجو ابوروأ يقرش نم وأ ىندألا قرشلا نم ضيبألا وأ ةينيصلا ناتسكرتو

 . "١" رانيد فلأ مهنم دحاولا نمث غلب دقو «ةينابسإلا وبالكسا ظفل نم ةبلاقص مهنم

 ىلع نيضباقلا مه اوحبصأو ةريفولا حابرألا مهيلع تّرد يتلا ةراجتلا هذه دوهيلا لغتشا اذكهو
 . مهيلإ سلدنألا لهأ ةجاحل مهتراجت تجارو ءاهمامز

 «مهناولأو مهسانجأ فلتخم ىلع ديبعلا هيف عابي ةساخنلا قوسب فرعي ديبعلل قوس كانه ناكو

 . "١ اًئمث ديبعلا دشأ اوناكو نايصخلا مهو « بيباجم ديبع عيبلل نوضرعي نيذلا ديبعلا نيب نم ناكو

 ىرنل ءاصخلا خيرات ىلإ عوجرلا انل يغبني لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو ؟مهنامثأ تعفترا اذامل نكلو

 تعفترا كلذلو ,يصخملا ةايحب نايحألا نم ريثك ىف يدؤت رطاخم نم ةيئاسنإلا ريغ ةيلمعلا فنتكي ام

 ! يداعلا قيقرلا نمث فاعضأ ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ لصت دق ةيلايخ اراعسأ تغلبو مهنامثأ

 اهب ىوادي ناك يتلا يه ةينارصنلا ةشبحلاب ةيده ةئيدم نأ يداليملا رشع يناثلا / يرجهلا سداسلا

 كانه ناك يداليملا رشع عبارلا / يرجهلا نماثلا نرقلا يف هنأ ىلع ةشبحلا دالب نم اهريغ نود نايصخلا

 ناك ىتح ةريبك ةبسنب اذه ناكو ءءاصخلا هردصم يساسألا امهلخد نايطبق ناريد رصمب ديعصلا يف

 ديبعلا راغص ءارشب نورجتي طويسأ ةئيدمب طبقلا ضعب ناكو «نايصخلاب ايكرت نم ءزج نيومتل يفكي

 غلبي امب نوعابي اوناكف نوقابلا امأ ءلمعلا اذه نم تومي مهنم ريثك ناكو «مهئاصخو دوسلا
 0 مهئارش نمث نم افعض نيرشعلا قفقحإ 7 5 .٠ 7 .٠ .٠

 )١1١١( ص « 4م .17ج .ةراضحلا ةصق :تنارويد لو 1٠5 .

 )١١( ص :برعلا خيرات 759.

 قلطأو ءًاضيأ مهيلع «بيباجملا» مسا ماّنسب نباو ناّيح نبا قلطأ دقلو ٠٠١7 ص ءا/لج «لماكلا :ريثألا نبا )١١(

 صاج نايبلا : يراذع نبا ؛ ١١ ص «ةريخذلا :ماسب نبا .؛«سرخلا مساو «جولعلا :مسا كلذك مهيلع

 ١١١. ص ١2ج « ببيطلا حقن :يرقملا ؛ 5

 . ١517-1517 ص . ةيمالسإلا ةراضحلا :زتم مدآ (1١؟)

 لمذ١ا



 تاءاطعلاو تاباقتلا نم نورق : سلدنألا ايل انافا حت رمل جداد قالا نم امركم مالي ماع قع كاكا درع ل علطاط عاق أكد هاو نا ءاماو مقام حال اح

 نوجرخي مث نوصخيف سلدنألا ىلإ نولمَحَي ةبلاقصلا نم ضيبلا مدخلا نأ يسدقملا ركذيو
1 

 ريغ نم هلاح ىلع ىقبي ةبلاقصلا نم ناسارخ ىلإ يبسي ام عيمج نأ» :ركذيف لقوح نبا امأ
 ةيقيلجو ةجنرفإ نم نوبَسُي نيذلا يراوجلاو ناملغلا بئاج ىلإ سلدنألا نم بلجي ناكو 2١ ءاصخ

 , 215: اًضيأ نايصخلاو ةبلاقصلا

 رهشأ نم ةلاغ يف ١6:03 نادرف ةنيدم تناكف « تايلمعلا كلت اهيف تناك يتلاو ءاصخلا زكارم امأ

 هذهب اهدلحو صتخت مل نادرف نأ ىلع ءراغصلا ناملغلل اصوصخو تايلمعلا كلت ءارجإل ندملا

 كانهو , 167 1.3088 ةناسيلا ةئيدم يف ةصاخبو اهسفن سلدنألا دالب يف مهضعب ناك دقف ؛ةيلمعلا

 اوناكو ءادرهي اهلهأ ناكو «41:08513 ةيرملا ميلقإل ةميدقلا ةمصاعلا "57 56عام يهو ةباجب ةئيدم

 : يرقملا كلذ ديؤيو اسنرفب ةلصتملا روغثلا قطانم يف ةيلمعلا هذه ترشتنا امك « مهئاصخب نوموقي

 . "'""”ةلثملا نولحتسيو نوصخي اوراصف كانه نيملسملا نم موق اًضيأ ءاصخلا ملعت دق هنأ ركذي يذلا

 سلدنألا عقومل ةجيتن اهيلإ ندفي نك يتاللا تايبلقصلا يراوجلاب سلدنألا ترهتشا امنإو

 نم لعج طسوتملا عقوملا اذهف ؛ ديدجلا مهنطوم قرشملاو يراوجلا نطوم برغلا نيب طسوتملا

 ايلاطيإ ئناوم ىلإو سلدنألاف ايناملأ ىلإ ابوروأ قرش نم تامداقلا يراوجلل اًيراجت اًقيرط سلدنألا

 دالب ىلإ نلمحي اهنمو «ةياجب» ةنيدم ىلإ نلمحي نك تايبلقصلا يراوجلاف «قرشملا ىلإ اسنرفو

 ندم روهظ اضيأ عقوملا اذه نع جتنو ؛ مورلاو ةيقيلجو ةجنرفإلا يبسل ةبسنلاب كلذكو «قرشملا

 ؛ةيليبشإو ةشوطرطو ةينادو ةيسنلب ندم يهو يراوجلا نم فنصلا اذه ءاوتحاب تصصخت ةيسلدنأ

 ةيدوهيلا ةيلاجلا تالاجر ضعب لابقإو ؛علسلا نم فنصلا اذه عيب يف اوصصخت رابك راجت روهظو

 "١67. ص . قباسلا ردصملا : :زتم م دآ (١؟4)

 0 وعتو «قرعلا مهمعي مهف ؛ املا تيسر كاملا ىلع | طال باعوا زك دكار 0115(
 او ركذلا 1 تر يع ول اك سلا رس راعي از ضرك هواش

 رظنا ديزملل ؛ةفيلألا تاناويحلاب هبشأ مهو 0 2 نوزيمتي امك «ةميمنلا نوبحيو

 ١1؟60- ١١7 ص ؛؟ج ؛ ظحاجلا لئاسر : كم

 .7/6 ص .ضرألا ةروص : لقوح نبا ١١0(

 ةيلاجلا زكرم يهو .دوهيلا نم اهناكس بلغأ ناك دقو «ةبطرق ةئيدم نم اليم نيعبرإ ةفاسم ىلع ةناسيلا عقت (11؟/)

 . 01١ ص ؛؟ج قاتشملا ةهزن : يسيردإلا «ةيسلدنألا ةيدوهيلا

 20217[1 : [1ذكغ , لعد 8ةانخ , 0'ظدمدوصف الوأ 112 . 38: آمنا ظرمد دعما, !ةلما ماعم !'1ظمممعصع الانف. لول, 11 2119(

2125 

 )١11( ص ؛١ج .بيطلا حفن :يرقملا ١5١.

١16 



 00 اا ا ا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 هفصوو ةلودلا يف هتناكم لغتسي نأ عاطتسا يذلا يشرطرطلا لاثمأ نم 7 ةراجتلا هذه ىلع كانه

 , "7 هتالحر لك يف سلدنألا ىلإ مهراضحإو «ةبلاقصلاب راجتالا ىلع لمعلا نم هدالبل ريفسك

 .«ضيبلاو دوسلا» يراوجلا نم نيعون دوهيلا نم قيقرلا راجت فرعو

 ءاسنرفو نانويلاو ةبلاقصلاو نمرألا نم نهمظعمف ضيبلا امأ « سلدنألا يف تاليلق نكف دوسلا امأ

 : ماسقأ ةدع اومسقنا دقو «ءارشلاو يبسلا قيرط نع سلدنألا يف ةرثكب قيقرلا ةراجت ترشتناو

 . تايصوصخ يراوج 5"

 ةيلمع مثتو هيف نضرعي قوس ةيسلدنأ ةئيدم لك يف ناك ثيح ؛ قاوسألا يف نضرعي نكو

 دقو ««تاديشرلا» مسا مهيلع قلطيو تويبلا يف ةمدخلا نهتمهمو «ءارشلاو عيبلا مث دقنلا وأ صحفلا

 لعجن ةصاخ ايازمب نهريغ نع نزيمتي نك ءالؤهو ؛ءايرثألاو كولملا روصق يف هتوافتم دادعأب نك

 . 1197 موقلا ةيلعو «ءارمألاو كولملا نم رثكأ نهيف عفدي نم

 ةمئاخلا

 :ثحبلا جئاتن

 : يلي امك يه جئاتن نم هيلإ انيهتنا ام صخلن نأ ةساردلا هذه ةياهن يف انب نسحيو

 يلاوملا عانطصا ىلإ لخادلا نمحرلادبع ريمألا دهع يف مهتلود سيسأت لنم ةيمأ ينب ءارمأ دمع ١-

 . ةعزانتملا ةيبرعلا لئابقلاب مهتبارتسال مهناطلس ميعدت يف مهب ةناعتسالاو ةبلاقصلا قيقرلاو

 ةيمالسإلا ةلودلا اهدهعت مل ةروصب «يضبرلا» ماشه نب مكحلا ريمألا دهع يف ةبلاقصلا روهظ ١"

 نع عفادي يذلا صاخلا سرحلا اوحبصأف «ةدايقلاو ةسايرلا بصانم مهئوبتو لبق نم سلدنألا يف

 تالصلا مهيلع قدغأو مهقتعأف «ءالبلا نسحأ هيف اولبأ يذلا ضبرلا موي مهروهظ ن و ءريمألا

 .هناوعأو هتصاخ برقأ اوحبصأو مهبرقو

 . 7١ص «سلدنألا يف يراوجلا :حلاص وبأ لئاو (11)
 18١. ص «ةجنرفلا ةلود : خيشلا يسرم دمحم 2(

 .١71-؟١ ص .قباسلا عجرملا :حلاص وبأ لئاو ()

١ 



 تاءاخطعلاو تايلقتلا نت نورق *::نيتلدتألا ٠ د ومال مام الو كا فضل د اج هل ع تامل بو حمو

 ءارشو ةبلاقصلاو يلاوملا ءافطصا يف هيبأ وذح «طسوألا» مكحلا نب نمحرلادبع ريمألا ءاذتحا 7

 لجر فلأو رصقلا باب ءازإ نوطباري سراف فالآ ةثالث مهددع غلب ىتح هيبأ كيلامم نم هتوخإ ةبصنأ

 ناكف ؛ هفقاومو هحلاصم ىلع اًظافح ةيبرع ريغ تائف ىلع رصانلا نمحرلادبع ةفيلخلا دمتعا 5

 عقاومو ذوفنو ءارث ةفالخلا لظ يف مهضعبل راصو ةلودلا نيواودو مكحلا طيحم يف امك طالبلا يف

 يف ةيلاعفلا ةديدش رثألا ةريبك « اهتاذب ةمئاق ةيعامتجا ةقبط ىلإ ءالؤه لوحت ىتح ةزيمم ةيعامتجا

 نم لجرل يمالسإلا شيجلا ةدايق اهيف تدنسأ يتلا كراعملا زربأ نم قدنخلا ةكرعم دعت

 رودص يف بضغلا لجرم ىلغ دقف ؛ريعبلا رهظ تمصق يتلاو «يبلقصلا نيسح نب ةدجن» وهو ةبلاقصلا

 .اهيف هتايح دقفي نأ رصانلا داك

 دربلا بحاص «يماظنلا قئاف» مهنم زربف ؛ ةلودلا يف ةعيفر بصانمب ةبلاقصلا رباكأل دهع 5

 .ةزايبلاو ةغاصلا بحاص «رذؤج»و «زارطلاو

 يفكيو ؛مهل ةيركسعلاو ةيدايقلا بصانملا مهأ دانسإو هدامتعا يف رصنتسملا مكحلا رارمتسا

 نينثا دحأو هتلود فيسو هليخ بحاص ناكو «هنم ةعيبلا ذخأ نم لوأ ناك ىبلقصلا رفعج نأ ركذن نأ

 . هدهع ىف ةباجحلا ةطخ نايلي

 مهمامأ قيرطلا حتفناف مهناهذأ ريونتو مهفيقثتو ةبلاقصلا ميلعتب سلدنألا يف نوملسملا ينع ل

 اديلت نأ ركذن نأ يفكيو «ةريبكلا تابتكملا باحصأ مهنم راصف «ةفقثم ةزيمتم ةفئاط نوتّوكي اوحبصأو
 .باتك فلأ ةئامعبرأب تردق يتلاو رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا ةبتكم ىلع اًقرشم ناك

 رهن لوح نونطقي نيذلا راغلبلا نم بلجي ام ربكأ ناك نكلو «تعونتو قيقرلا دراصم تددعت 4

 مث «رهنلا ءارو نم بلجي ناك قيقر ريخ نأب ةروهشم يهو «مهل قوس ربكأ دئنقرمس تناكو ءاجلوفلا

 دالبو برنادلا ضوحو ؛ةلاغ» جنرفلا دالب نم مهب ىتؤي ناكف «مهقاوسأو مهرداصم كلذ دعب تعونت

 امك ءابروأ يف قيقرلل قوس «غارب» ةئيدم تناكو .ةينارصنلا ضيبألا رحبلا روغث فلتخمو «درابموللا

 ناك دقف «قيقرلل ةميظع اًقوس امور تناك امكو «قيقرلا ةراجتل ةمهم زكارم ةيلاطيإلا ءىناوملا تناك

 . قيقرلا راجت زربأ نم ةقدانبلا

١ 



 0 ل رع و ا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 مسا هيلع قلطي ناكو «ةريبك ةميق هل تناكو ءابروأ نم برولجملا وه قيقرلا زربأ ناك ٠

 قيقرلا ناك رانيد ةئامتسب رّدقُت ىكرتلا ةميق تناك امنيبو 25801200 ةملكل ةيبرعلا ةمجرتلا يهو ةبلاقصلا

 . هتيمهأل رائيد فلأب ردقي ينابسإلا

 مهسانجأ فلتخم ىلع ديبعلا هيف عابي ناكو ؛ ةساخنلا قوسب فرعي ديبعلل قوس دجوي ناك ١

 اوناكو ءارش هيلع اولصح ام وأ ةقرس هوبلج ام ءاوس قيقرلا ةراجت يف اريبك رود دوهيلا بعل

 .يراوجلاو ناملغلاوهو ابروأ هرّدِصُت تناك ام مهأب نورئثأتسي

 دقو «راحبلا راجت» مساب نيملسملا دنع اسنرفب سنافورب ةعطاقم نم نوتأي نيذلا دوهيلا فرع ١

 ناملغلاو مدخلا «ةجنرف» نم نولمحيو برغلاو قرشلا نيب نورفاسي مهنأب نوملسملا مهفصو

 . قيقر نم هنم اوبلج امو نورلا رهن ىلإ ةبسن «ةنادهرلا» دوهيلا مساب اًضيأ اوفرعو ؛يراوجلاو

 نفي



 تاءاسطعلاو تاباقتلا نم ثورق 2: سلدنألا هم مم همم همم هم هم مم همم هم مم همم همم همم م هم د مم هو هس هس سو هس هم مس همم همم

 عجارملاو رداصملا

 : (ه50/8 :تث) هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ « رابألا نبا

 ةبتكملا ةعومجم نم سداسلاو سماخلا ءزجلا «ءاريدوك رشن .ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 .م1841/ ,ديردم «ةيسلدنألا

 ةيبرعلا ةكرشلا : توريب ١ ىلوألا ةعبطلا ,« سنؤم نيسح قيقحت : ءاريسلا ةلحلا

 .ماؤ7 «يبرعلا باتكلا راد « رشدلاو ةعابطلل

 :(ه :ت)ينيرتتشلا ماسب نب يلع نسحلا وبأ «ماّسب نبا

 ةيبرعلا رادلا : سنوت «سابع ناسحإ قيقحت «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .ماوا!ه )ه6 « باتكلل

 : (هكا :ت) يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ «ءريثألا نبأ

 . ءازجأ ةعسن ,ما951/ه817'11/ «يبرعلا باتكلا راد « توريب « خيراتلا يف لماكلا

 : (ه515 يلاوح :ت) «يتبسلا فيرشلا دمحم هللادبع وبأ «يسيردولا

 .م18515 .نديل ةعبط «قافآلا

 : (ه44ا//:ث) :ورمع نب بويأ نب دمحم نب زيزعلادبع نب هللادبع ديبع وبأ «يركبلا

 يلع نمحرلادبع .د قيقحت ««كلامملاو كلاسملا» باتك نم ابروأو «سلدنألا ةيفارغج

 مهام «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل داشرإلاراد :توريب 6 يلرألا ةعبطلا «يجحلا

 .ما4

 : (ها11/94 :تر يدادغبلا ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأ «يرذالبلا

 .م1115 .ةرهاقلا «نادلبلا حوتف
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 ان ها اا ا كل رك ال د او ل ع رن كاجو يح حمو هول هاج ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفت

 : (ه149:ت) يروباسيلا يبلاعثلا ليعامسإ نب دمحم نب كلملادبع روصنم وبأ «يبلاعثلا

 «توريب « ديمحلادبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت «رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي

 .(تء.د)« عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

 :(ه565 :ت) يسلدنألا دمحأ نب يلع دمحم وبأ ؛ مزح نبا

 . (ت.د).فراعملا راد :ةرهاقلا ؛نوراه مالسلادبع قيقحت «برعلا باسنأ ةرهمج

 «بادآلا ةيلك ةلجم نم لصف ,فيض يقوش ملقب ءءافلخلا خيراوت يف سورعلا طقن

 .ما١6 «لوألا داؤف ةعماج ةعبطم «يناثلا ءزجلا .رشع ثلاثلا

 :(ه14 :ت) يدزألا رصن يبأ نب دمحم هللادبع وبأ «يديمحلا

 .ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا «سلدنألا ةالو ركذ ىف سبتقملا ةوذج

 .ما555

 : (ه١18 :ت) يبيصنلا يدادغبلا يلع نب دمحم مساقلا وبأ «لقوح نبا

 1 (ت.د) «ةايحلا ةبتكم راد : توريب «ضرألا ةروص

 : (ه5759 :ت) ,يبطرقلا نايح نب دمحم نب نايح نب نيسح نب فلخ نب نايح ناورم وبأ «نايح نبا

 رصنتسملا مكح نم تاونس سمخب ةصاخ ةعطق» سلدنألا دلب رابخأ يف سبتقملا -

 .ما060 «ةيسلدنألا ةبتكملا :توريب « يجحلا يلع نمحرلادبع رشن ,(هللاب

 «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا «يكم يلع دومحم قيقحت 2. سبتقملا

 .ما19الا/ه

 .ما11/ ءاينوتنا روشتلم ةيانعب روشنملا « سيراب « سبتقملا-

 ِر حمص رمحم د سم ا :كيردم « د «اتيمل اش ورديب قيفحت 3ك اخل |ءزج ١ كحل ا

 : (ه؟8086 :ث) .ظحاجلا رحب ني ورمع نامثع «ظحاجلا

 ةبتكمو ةكرش : ةرهاقلا «ةيناثلا ةعبطلا )0 ثكوراه مالسلادبع حرشو قيقحت «ناويحلا

 ١ دل ةييبلحلا سال ىةطضإت ةحيلتأو
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 تاءاشطعلاو تانبلقتلا ريم نؤزق» لدنالا 2ع دا تاتا هاك معو ااا ا تلا

 «يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا «يلوألا ةعبطلا ؛نوراه مالسلادبع قيقحت : ظحاجلا لئاسر
 .ما9075/ه848

 : (هالال" :ت) هللادبع نب دمحم بيطخلا نب نيدلا ناسل «بيطخلا نبا

 خيرات «يناثلا مسقلا» مالسإلا كولم نم مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ باتك

 .م907١ «نانبل «ةيناثلا ةعبطلا .لاسنفورب يفيل .أ قيلعتو قيقحت ؛«ةيمالسإلا اينابسإ

 نب ةمادق جرفلا يبأل باتكلا ةعبطو جارخلا باتك نم ةذبن هيليو «كلامملاو كلاسملا

 . تا د «ىنثملا ةبتكم :دادغب « ها"١7 ةئس ىفوتملا رفعج

 : (ه١151 :ت) «يناوريقلا دسأ نب ثراح نب دمحم هللادبع وبأ «ينشخلا

 . م1957 «رشنلاو فيلأتلاو ةمجرتلل ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا ,ةبطرق ةاضق

 : (ه8/١8 :ت) دمحم نب نمحرلادبع ديز وبأ ءنودلخ نبا

 . ءازجأ ةعبس «ث .د ءرشنلاو ةعابطلل لامج ةسسؤم :توريب «ربكألا

 : (ه51/7 :ت) ىسوم نب يلع يبرغملا ديعس نبأ

 راد :ةرهاقلا «ةثلاثلا ةعبطلا .فيض يقوش قيلعتو قيقحت «برغملا ىلح يف برغملا

 ْ نام ةقرامتلا

 (ه 039 ت) «يبطرقلا ىيحي نب دمحأ رفعج وبأ «يبضلا

 . م951١ « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا ؛ سلدنألا لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 : (ه١٠17 :ت) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ «يربطلا

 .ءازجأ ةرشع « ( ت . د) « ةفاقثلا راد : توريب ؛كولملاو ممألا خيرات

 اها/ نرقلا باتك نم : يراذع نب يشكارملا دمحم هللادبع وبأ «يراذع نبا

 «نالوك .س .ج ةعجارمو قيقحت «ناءزج «برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 .ةفاقثلا راد :توريب «لاسنفورب يفيلو
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 ك1 ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 : (ه478 :ت) يئالدلا نباب فورعملا سمش نب رمع نب دمحأ ؛يرذعلا

 نادلبلا بئارغ يف ناتسبلاو راثآلا عيونتو رابخألا عيصرت باتك نم سلدنألا نع صوصن

 تاساردلا دهعم :ديردم « يناوهألا زيزعلادبع قيقحت «كلامملا عيمج ىلإ كلاسملاو

 .م1956 ,ةيمالسإلا

 : (ه7٠5 :ت) يدزألا دمحم نب هللادبع ديلولا وبأ « يضرفلا نبا

 . ناءزج م55 «ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا «ةرهاقلا «سلدنألا ءاملع خيرات

 : (ه5857 :ت)دومحم نب دمحم ايركز «ينيوزقلا

 .م1950 /ها0٠178 «توريب هه50-١181 نيوزق «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ

 : (ه١87 :ت) يلع نب دمحأ سابعلا وبأ «يدنشقلقلا

 ةسسؤملا «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو :ةرهاقلا ءءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص

 .ما957 مها ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا

 : (ه51/ :ت) ةيطوقلا نباب فورعملا دمحم ركيوبأ ءةيطوقلا نبا

 باتكلا راد : توريب «ىلوألا ةعبطلا ؛يرايبإلا ميهاربإ قيقحت «سلدنألا حاتتفا خيرات

 .م1985 /ه7٠5١ «يئنانبللا

 : (ها/0٠ :ت) يشكارملا يسيردإلا يراصنألا كلملادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ «يشكارملا

 . (ت.د)« ةفاقثلا راد :توريب

 : (ه١4١١ :ت) يناسملتلا دمحم دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ؛يرقملا

 «ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن ًَ

 . يبرعلا باتكلا راد :توريب

 .ةرهاقلا «نورخآو اًقسلا ىفطصم قيقحت ١ ضايع يضاقلا رابخأ يف «ضايرلا راهزأ َِ

 .م1545-6

 ك١



 تاءاطعلاو تابلفتلا نم نورش ا سلدنألا د3 4 ناد و هد عساف دام هت و مدع وم عاطل نع 0 52 2 2 حامل ند حقو نانو مات

 : لوهجم فلؤم

 عبط «مهنيب ةعقاولا بورحلاو هللا مهمحر اهئارمأ ركذو سلدنألا حتف يف ةعومجم رابخأ

 .م1651/ «ويندبر ةعبطمب : طيرجم ةنيدم يف

 : لوهجم فلؤم

 ىلعألا سلجملا ؛ديردم «ناءزج ءانيلوم سيول ةمجرتو قيقحت «سلدنألا دالب ركذ

 .م 19417 «ةيملعلا ثاحبألل

 : (هالا*؟ :ت) باهرلادبع نب دمحأ نيدلا باهش «يريونلا

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا «يواحيبلا دمحم يلع قيقحت «بدألا نونف يف برألا ةياهن

 .م191/5/ه119457 «باتكلل ةماعلا

 : (5715 :ت) هللادبع وبأ نيدلا باهش : يومحلا توقاي

 .ماوا ه1 .رداص رأد «توريب «ءازجأ ةسمخ نادلبلا مجعم

 : عجارملا - ب

 .مالسإلا يف ةوتفلاو ةكلعصلا

 : يدابعلا راتخم دمحأ

 . (ت.د) «ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :ةيردنكسألا «سلدنألاو برغملا خيرات يف -

 .(ت.د) « ةيبرعلا ةضهنلا راد «توريب ؛ماشلاو رصم يف ىلوألا كيلامملا ةلود مايق -

 /ها17177 « ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا : ديردم ؛ اينابسإ يف ةبلاقصلا -

 .ما1105

 :ملاس زيزعلادبع ديسلا

 .(ت.د) « ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب « يناثلا ءزجلا «ريبكلا برغملا
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 ا ا وخلا ارق دا و د دسم 3 1 ا ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 :رتم مدآ

 ةعبطلا «ةدير وبأ يداهلادبع دمحم ةمجرت «يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا

 .ما961/ /ه1"11// ,ةرهاقلا ,ةئلاثلا

 0: اهقلاي كلاعج لخنأ
 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا «سنؤم نيسح ةمجرت «يسلدنألا ركفلا خيرات

 .م91450١ «ةيرصملا

 :ناملكورب

 «ةرشاعلا ةعبطلا «يكبلعبلا ريثمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت «ةيمالسإلا برعشلا خيرات
 .م1985١ «نييالملل ملعلا راد :توريب

 :نترماه -أ - نوج

 . ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا « ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةمجرتلا مسق «ملاعلا خيرات

 : ىتح
 .ما5 «رودنغ راد .ةعباسلا ةعبطلا .برعلا خيرات

 2 « ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا ءراثآلاو قئاثولاو خيراتلا يف ةيمالسإلا باقلألا

 .ما161/

 :روشاع ديعس

 . م1917 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا ةسماخلا ةعبطلا «ىطسولا روصعلا ابروأ

 .م1981 «ةيرصملا ولجنإلا ةبتكم :ةرهاقلا ءاهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود ةينامثعلا ةلودلا

 : يعنعنلا ديجملادبع

 .(ت.د) « ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب «سلدنألا يف ةيرمألا ةلودلا خيرات
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم ثورق : سلدنألا ت0 0 عامل ذود دما ال هج رم ا وش دن ل كاما تام 22 هد الحل ان

 :هط نوئذ دحاولادبع

 .م1941 «يسلدنألا خيراتلا يف تاسارد

 :اوكرشت يللتراس ايليلك

 .م١97١ «لوألا ءزجلا «يرماعلا دهاجم

 : يكسفوشتارك

 .ما1101 ءوكسوم ؛مشاه نامثع نيدلا حالص ةمجرت «يبرعلا يفارغجلا بدألا خيرات

 يجن رهاقلا «عب رص نم «يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا «عبارلا ةعبطلا ءرصانلا دهع ةيادب ىلإ حتفلا نم سلدنألا ةلود

 .ما55ة/ه49

 ةفاقثلا ةسسؤملا :ةيردنكسألا «سلدنألا يف ةيومألا ةلودلاب اهتقالعو ةجنرفلا ةلود

 .م١198 /ه١1٠5١ «ةيعماجلا

 :ينوئملا دمحم

 دهعملا :ديردم ءسداسلاو سماخلا ددعلا «قاروأ ةلجم «سلدنألا يف ةبلاقصلا ةفاقث

 .م 1945-1941 ةفاقثلل ىبرعلا ىنابسألا

 .م191/8 «ةايحلا ةبتكم راد :توريب «سلدنألا يف يوسنلا رعشلا

 :دومحيم نسح- ىلم

 .م 11 «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا «ةجنرفلاب مهتقالعو سلدنألا يف نوملسملا

 :هيزورك سيروم
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 ل او افالم ااا دج ةرامإلا رصع يف سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفنت

 : سوم تناس

 .ماقكال «بتكلا ملاع : ةرهاقلا

 :حلاص وبأ لئاو

 .م 1946 ءملعلا راد : هللا مار «ىلوألا ةعبطلا «سلدنألا يف يراوجلا

 :تنارويد لو

 ةعماج «ةيفاقثلا ةرادإلا «ناميإلا رصع 2 م 2 حج . ناردب دمحم ةمجرت «ةراضحلا ةصق

 .ةيبرعلا لودلا

 :رجنال مايلو

 ةبتكم :ةرهاقلا «ةدايز ىفطصم دمحم ةمجرتلا ىلع فرشأ ؛«5ج ؛ملاعلا خيرات ةعوسوم

 . (ت. د) «ةيرصملا ةضهنلا

 : ةيبنجألا رداصملا  ج

 1- آله : 01(115ئم لعد 84نداسصفم 0'ك5مومعمع» 37015-م1-0تزتل تطل 10

 2- ]002 : [ءعععءطعم دنع !'لمامأنع تلم آر عودكتسع لع 8'1دمدعمع معهلدمأم 16 140زنهد ةعف-

 1ءالعم- 1860.

 3- ]ما] -ط:0ةمعدا: طلفامام لع !'ظدمدعمع 81نكاصتقم- 2135-1950,
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 ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رثا
 0 ا « ةمامحلا قوط » هباتك يف يسلدنألا مزح نبا]

 ا

 ْ يجناخلا فوؤرلا دبع نمحرلا دبع :روتكدلا
( 



 1 ا 1



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمثنورق : سلدنألا دال 22 ا ةانو هلأ داماك دان 3 تا ادام نا 44 62 ع ته اك واو د نع دوت كاع

 ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رثآ
 «ةمامحلا قوط» هباتك يف يسلدنألا مزح نبال

 (*”يجناخلا فوؤرلا دبع نمحرلا دبع : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 . بسنو ىبرق

 يف ًاليدبت تئدحأ نيح هتدعت امنإو سلدنألا يف هدحو يسايسلا خيراتلا ىلع رثؤت ملف ةنتفلا امأ
 .رييغتلا اذه ماهس نم اموصعم مث نم مزح نبا نكي ملو ءاهيقالخأو اهيعامتجا ! يبطرقلا عمتجملا ميق

 لوأ يف ريثأتلا كلذ ىدّبت فيكو مزح نبا ىلع ةبطرق ةنتف ريثأت نيب ةلصلا دصري نأ ثحبلا لواحي
 . «ةمامحلا قوط وهو اهثادحأب اًرثأت هْفّلأ باتك

 1111 1812م1 012 8281/0 1:111011 018 00010084
 011 112118 5101415 نللار 25705010011

 51114110011 01 1811 - فضا 11 215 2001

 '[ ذل( ذآ[ خ1 خ1 خ1

 28ا
 آد. مطله ةطصقمس ةطلاتع تنك خل-1[؟طقمزأ

4585154089 ) 

 "طع 601 ناتمد 05 (00:0053 ةسل "155 فل-ودسمسمل, ط0أج 02 اطغط, قعقاعل 3 عتعدأ

 لاكماناع ةسصمدع اطع اهاع]11ةعابق]1ك لع 10 طع :عاملمو طعاجءعد 1ذص طعس ةضل اطخق
 كي

 "1ع عاما]نأاتمم 01 0020052 لذل همغ هدازن كطقمعع طع م01 عدل طتقنمو: هأ مل- فصل هلاتكر

 طابا 1( 520 2150 لععو اصم1ةعووأمم هد طع (0020ل08م ةهعزعأإل , 1طط ؟كقمتط ؟ةق 026 01 2

 طم طقلع طععو 2 ععاعل إن اطتك قس.

 الطلق مدمعر تعد إم مملصأ هنأ طع لععم :ءاوتتممو عاج ععم طع مماتانعقلب 770:81 ةصلل

 موالعاطم10 عتعدل ءكقمعع ةق لا 935 طماط ذه 102 ؟طكومما5 "1350 خل- 1 ةطصقتمةلا ".

 'لطع ةادلإت ل15عادودعم طع اطعم 06 ]عمم 1علعع ةق 1غ طقق [طععص مدعوعم اعل طوب 16ه-[ةمعسم

 1ص اطلق 0001, '؟طتخ اطعمتتب 15 ؟ءادنعل ام طع ممتءقلك ةضل موزلعا010 عذعمل ءطقم عع ذم 18

 لسسمع أطع ه0ادعوع 0 طع 101١

 . دوعبم كلملا ةعماج « بادآلا ةيلك ؛ ةيبرعلا ةغللا مسق . يعماج ذاتسأ (*)

 لقي ْ





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-22 مس م ل ع ل ع

 : لخدم

 تافلؤملا كلت نم (ه 184-455 ) يسلدنألا مزح نبال «ةمامحلا قوط» باتك  لازي امو ناك

 هوجو نم اًقرشم اهجو عفرت اهبارضأو اهنأ ىوس ببسل كاذ امو | سانلا تلغشو ايندلا تألم يتلا

 باتك يف رظنلا تاهجوو ءارآلا تنيابت نأ ادب نكي مل مد نمو . ليصألا يناسنإلا يركفلا انئارت

 ةريخألا ةرتفلا لالخ ةبطرقل ةيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا رهاظم نم ارهظم هيف ىري نم كانهف . قوطلا

 نأ ىري ثلاث قيرفو ؛ نييسلدنألا ىدل بحلا ةيرظنل احملم هيف ىري نم كانهو ! ةفالخلا رصعل

 , هيف رعاشلاو بيدألا ساسحإب مزح نبا اهغاص حماج يبدأ لايخ ىوس اًئيش تسيل قوطلا صصق

 . "'اهيلوم وه ةهجو لكلو . ٠ . رظن تاهجوو ءارآ نم تئشامو . . . سماخو عبار قيرفو

 ةيتاذ ةريسل اهنإو « مزح نبال ةيتاذلا ةريسلل نوكي ام برقأ «ةمامحلا قوط » نأ ثحبلا اذه ىريو

 ةايحل ىلوألا ةرتفلاب لصتت دعب  يهو . ةسيعتو ةرهاق دج ةيعامتجاو ةيركفو ةيسفن فورظ يف تبتك

 ةبطاش ةنيدمب لاحرتلا اصع ىقلأ دقو اهبحاصب يهتنتو « اهسؤبو ةايحلا ءامعن نيب بلقت نيح مزح نبا

 ىلع نمزلا ىطخ اهلالخخ نم ىرن ةريس - لثملاب - يهو . نادجولاو سفنلا حيرجو ىنعمو اًطبحم

 ةنتف نم اهنيعم دمتست براجت يهو « مزح نبا اهشاع يتلا براجتلا كلت راطإ يف ءايحألاو ةايحلا

 . ةبطرق

 كدت « ةمامحلا قوط يف ركذ اهل درو يتلا ثادحألا ىلع هدكو ٌبصني ثحبلا نإف ببسلا اذهلو

 نأ ثحبلا لواحي امك . قوطلا يف اهبحاص اهنع ثدحتي مل لجرلا ةريس يف ىرخأ ثادحأ ىلإ راشي

 يركفلا ملاعلا ناطبتسال ضعب راوجب اهضعب قوطلا يف ةدراولا ثادحألا عيمجتب مزح نبا ملاع نيب

 لدبت نم اهبقعأ امو ةنتفلا تناك مث ؛ اهل هسفن بهو يتلا ةفالخلا ةرضاح ةبطرقلو اهبحاصل يسفنلاو

 ءذه نمو ةلوطم تاسارد امهل تدرفأو ةامحلا قط هباتكو مزح نباب - نيقرشتسمو ارح - ةرسرافلا يح 2 (1)
 دمحأ رهاطلا ؟ ( م1147  ةيبرعلا ةضهنلا راد « توريب ) يقل هوس هن نأ يالا ل

 .(م1141 . فراعملا راد : ةرهاقلا ) « ؛ةمامحلا قوط» هباتكو مزح نبا نع تاسارد يكم
 .(ت . د «ةيبرعلا راد : توريب) « هبدأو هتايح « يسلدنألا مزح نبا « ةفيلخ ميركلادبع -

 .( م0 « يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا) « ةيهقفلا هؤارآ ءهرصع ؛ هتايح « مزح نبا « ةرهز وبأ دمحم -

 « يمالسإلا برغلا راد : توريب ) « لوألا رفسلا - مزح نبأ مامإلا رداو « يرهاظلا ليقع نب نمح رلادبع وبأ -

 .(ماورلا*

 ١ يبرعلا يفاقثلا زكرملا : ءاضيبلا رادلا )« سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا ا نا

 .(م5

 . (م 1917 « فراعملا راد : ةرهاقلا) ؛ يبرعلا بدألا يف بحلا ةسارد « دحاولادبع ىفطصم -

 نون



 000 ا ا ا ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رث

 اهجئاشو تيقب نإو . مزح نبال ملحلا ةياهن ناك الدبت « ناكملاو نامزلاو ثادحألاو لاوحألا يف

 رصصق يف مزح نبا اهنع رفسأ ةيركفو ةيقالخأو ةيسفن ةيؤر نم كلذ عبت امو «ةبطرقب ةقلعم ىلوألا

 . هئادحأو قرطلا

 للا ىلا

 ؟ مزح نباوه نم

 نم ةلسلس يرقملاو يبهذلاو ترقاي دروأ دقو . مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ وه

 حوتفلا تالاجر نم نايفس يبأ نب ديزي يلاوم نم هلعجت ةيسراف ةمورأ ىلإ لجرلاب يمتنت لثؤملا بسنلا
 رصنعلا نم هلعجت اهب تقحلأ وأ هترسأب لجرلا اهقحلأ يتلا بسنلا ةلسلاسف « لك ىلعو « ةيماشلا

 نكي مل لارا نأ نيظي لادعلا مقار نككلإرب . كترلطملا ينانتإلاةرسحلا ند: ىيبلو وصقملا يالبتالا
 يتلا هتمورأ نأ هلوح ةحاشم ال يذلا رمألا ناك نإو ؟ ينابسإ مأ وه يبرعأ ! اريثك سجاهلا اذهب الوغشم

 ةحتافلا ةلالسلا نم مزح نبا ناك لهف . هتينابسإ نم هتبورع ديدحتل يفكي امب ةئيب تسيل اهنع ردحنا
 ةيشع ايربيإ ةريزج هبش نكست تناك يتلا سانجألا كلت نم نيردحنملا نيدلوملا نم ناك مأ ؟سلدنألل

 ةكرح عم مالسإلا تفرع اهنأ مأ « مالسإلا يف ةبراض روذج ةيمزحلا ةرسألا هذهل تناك لهو !؟ حئفلا

 يسايسلا خيراتلا يف ةركن نكت مل ةيمزحلا ةرسألاف كلذ لك نم مغرلا ىلعو '' !؟ ةمداقلا حتفلا

 مأ حتفلا دعب مالسإلا تلخد مث ةينارصنلاب نيدت تناك يتلا ةيئابسألا رسألا نم تناكأ ءاوسو «سلدنألل

 اهخيرات تعئص ةرسألاف ؛ سلدنألا لبقو حتفلا لبق ةيمالسإلا ةديقعلاب لوصألا ةلوصوم تناك اهنأ

 اهسفن ةرسألا تدجو مّ نمو . ةبطرق يف مكحلا زكرم ىلإ ةلبل ةنيدم نم ربكألا ٌدجلا لقتنا نيح اهسفنب
 . ةرثؤمو ةلعاف ةكراشم كلذ لك يف تكراشف « رارقلا عنصو ةطلسلا ةرئادو مكحلا ءاوضأ لخاد

 . ىرخأ ةصق كلت نكلو

 0 دعاص 10 ا را نم هيف ضاخن ليوط باب اذه (؟)
 ؛؟7518 ص 2(م1955 « ةرهاقلا « سبتقملا ةوذج « يديمحلا ؛ 76 ص « (ت . د « ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا)

 . سمتلملا ةيغب « يبضلا ؛ 816/١ « (م1417 , فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا) « ةلصلا « لاوكشب نبا
 ةسسؤم :توريب) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس 2ىب ذلا مامإلا ؛(م4 لوك ١ يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا)
 م يبلحلا بابلا ةعبطم "رمال" ٠ ءايدألا ىيعم .يودجلا ترقي 5١١ ص رم ةلاسرلا
 « ةثافثلا ةرازو < سنوت) « سابع ناسحإ قيقحت ؛ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا 3 ماسب نبا ؛ 3/1

 ةروص : مزح نبا ّ هباتك نم يرباجلا هط روتكدلل ميقلا لصفلا : رظنا هبسن قيقحتلو . ١1/1١/١ 2( ماا

 . 7/4 ص « مزح نبا نع تاسارد : هباتك نم يكم دمحأ رهاطلا روتكدلل ميقلا لصفلا اذكو ؛ ؟١- ١4 : ةيسلدنأ

 نرحل



 ه4

 اذ

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-02 2 مس عسل ل

 : مزح نبأ ىلع اهرثأو ةبطرق ةئتف
 اهحرج ىلع لدي فصو قدصأ وه ةنتفلا تاونسل « نايح نبا ربكألا سلدنألا خرؤم فصو لعل

 كرت دق يسايسلا حرجلاف ؛ صاخ لكشب ةبطرق عمتجمو ةماع يسلدنألا عمتجملا ةينب يف رئاغلا

 معني ناك يتلا ةيسفنلاو ةيقالخألاو ةيداصتقالاو ةيركفلاو ةيعامتجالا تباوثلا كلت ىلع ةحضاو تامصب

 , تاموؤشم اًباعص , تادكن (دادشا ةنتفلا تاونس تناكذإ ؛ تاريغتم ىلإ اهلّوح نيح ةبطرق لهأ اهب

 مت الو ١ فوخ اهيف قروف الو فيح اهيف مدعي مل ! ةمتاخلاو ىهتنملا ةحيبق , ةحتافلاو أدبملا تاهيرك

 نمألا نعظو . ةيصعملا ءالتعاو ةنتفلا لاعتشاو ةبيهلا قرخو ةريسلا ريغت عم ٠2 روذحم دقف الو رورس

 77+ ةفايتيبلا لولعو

 ةمالسلا سانلا رثآف . سانلا ةماعو ءابدألاو ءاملعلا نم نوريثك قلخ هيف كلهو نوعاطلا ىّنشْمَت دقف

 وجب اذإو .لطب ال هركم ؛ سفن ةعضو شيع ناوه ىلع لظ اهيف مهنم يقب نمو « ةبطرق نع ليحرلاب
 يبطرقلا عمتجملا لعج وج .اهلهأو ةبطرق ىلع قبطي نامألاو ةقثلا مدعو سئاسدلاو تارماؤملا نم

 ينغف ؛ شيع دغرو ةيرحو ءاخرو انمأ عشي ناك وج بقع طابحإلاو بارطضالاو قلقلا سافنأ سفنتي

 يدرت ببسب يداصتقالا طاشنلا لطعت نيح لاح أوسأ ىلإ تدرت دق ةيداصتقالا ةلاحلا نإ : لوقلا نع

 ةئيوألا تمعو ةعاجملا ترشتناف يعارزلاو يعانصلا لمعلا بيلاود تفقوتو ةراجتلا تدسكف عاضوألا

 . ثراوكلا تقاحو

 هذه ىلع ًالاد رشؤم نيابتلا اذه ناكو « نيابتلا ةديدش ةئيابتم فئاوط ىلإ ةبطرق لهأ مّسقت دقو

 اولَوَع رقلو « بارشلاو ةلاطبلاو وهللا يف مهسفنأ اوقرغأ رفتف ؛ يبطرقلا عمتجملا اهيساقي يتلا ةاناعملا

 0 اع ٠ هم 22 5008 2 - . . 9
لا قافن اونهتما رفنو 2/7 م ةعّسّو اريثك اَمَعآرَم ضرألا يف دجيهللا ليس يف رجاهينْمَو إب ىلاعت

 ماكح

 تناكو ةنحم يف تناك اهعيمج فئاوطلا هذه نإ : لوقلا قادصمو . : . نيرصتنملا باكر ىف ريسلاو

 . فاجعلا اهنينسو ةنتفلا نمث عفدت

 دسج يف ىزنتت تناك يتلا ةنتفلا ةموثرج نم اموصعم نكي مل مزح نبا نأ كلذ لك نم انينعيو

 ؟ كلذ ناك فيكف .اهنمث اوعفدو اودهش نيذلا رفنلا كئلوأ نم ناك هنأو «ةبطرق

 . 1/1/١" سابع ناسحإ قيقحت : ةريخذلا « ماّسب نبا ()
 . ٠١١ ةيآ : ءاسنلا ةروس )0
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 000 ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتف رث

 (©) : ثادحأو دهاشم : ةبطرق ةئتف

 يسايسلا هئانب يف ارئاغ احرج تثدحأ ( ه :777949) نورشعو ثالث سلدنألا خيرات يف تعبانت

 .سلدنألا ةلودل ةياهنلا ةيادبل ةيقيقحلا تارشؤملا لوأ كلذ ناكو

 ةفيلخلا علخب مهنم هوعزتنأو نييرماعلا مكح ىلع نويشرقلاو نويومألا راث نيح ةنتفلا لوأ أدب دقو

 بقلملا رصانلا نب رابجلادبع نب ماشه نب دمحم مكحلا ةيلوتو ةباجحلا ةرتف ءاهنإو ديؤملا ماشه
 دقو « ديؤملا ماشه عولخملا ةفيلخلا توم اهيومت يدهملا نلعأ ةروثلا هذه لالخو (ه795) يدهملاب

 ةبطرق كلذ فلك دقو « نييرماعلل نيلاوملا لكو ربربلا عضخأ نيح هيلإ صلح دق رمألا نأ يدهملا نظ

 كلت تناك امو « اهلهأل اعايضو اًديرشتو اًيهن ثادحألا كلت ءارج نم اهباصأ ام اهباصأف ءاّيلاغ

 .اهبقعأ ام مضخ يف ةرطق ىوس ثادحألا

 تراد ثيح ةبطرق اوحاتجاو نيروتوملا ربربلا نم هوديؤم هلوح نمو هرمأ مكحلا نب ناميلس عمج

 تسد يف ةرشع روهش ىوس يدهملا ىلع ىضم دق نكي ملو « شيتنق ١ ةكرعمب ةروهشملا ةكرعملا
 كلذ ناكو « نيعتسملا ١ هسفن ىّمسو هئاكم مكحلا نب ناميلس لحو يدهملا مزهناف « مكحلا
 .(ه5:)

 مزح نبا - للدملا فرتملا ىتفلا سفن ىلع هعقو يف اًيساق ىلوألا اهينس يف ةنتفلا حتتفم ناك دقو

 ةرسألا ترطضاف « بهنلاو بلسلل تضرعتو مزح لآ رود اهب تناك يتلا ةرهازلا ةئيدم تبر نيح
 ةثدحملا انرود نم هللا همحر يبأ لقتنا مث ١ : ةعول نادجولا يفو ةرسح سفنلا يفو اهنع حوزنلل

 ثيغم طالبب ةبطرق نم يبرغلا بئاجلا يف ةميدقلا انرود ىلإ ةرهازلا ضبر يف ةبطرق نم يقرشلا بئاجلاب
 ىدامج يف كلذو هلاقتناب انأ تلقتنأو , ةفالخلاب يدهملا دمحم نينمؤملا ريمأ مايق نم ثلاثلا مويلا يف

 (07 « ةئامثلثو نيعستو عست ةنس ةرخآلا

 0 ١ سلدنألل يسايسلا خيراتلا يف ريبك مامتهاب اهئادحأو ةبطرق ةنتف ترئأتسا 2(

 نيب رضا كمت امد ةءاجيختلا عع ىلإ | عجرت اهروذج لعلو ٠ ةيسلدنألا ةلودلا خيرات

 م ل ل ل مكحلا نبا يبصلا ماشه ىلع ةيالولا ضرفب ه 5 ةسوومألا ىلع ماليسإلا

 مسماب و " ةيرماعلاب " ةلودلا هذه تفرع دقو . ةلود لخاد ةلود سسأف « اًعم اهبلقو اهلقعب ارث

 صم كلازأ سئاسدلاو تفل نم تادانم يف سالو ةيطرق اش عضولا اذه لاف ةيووصلا ةيمألا ةقالخلا
 ناك ديدجلا عضولا اذه لعلو . ةب ام ره اديدج ادهع تقلخ امدنع سوفتلا نم ةفالخلا
 قيقحت « بيطلا حفن« يرقملا : اهئادحأو ةيفلل رظنا كلذ دعب ةئتفلا هنع ترفسأ امل ةيقيقحلا تايادبلا
 ص « مزح نبا نع تاسارد «يكم دمحأ رهاطلا ؛ ا 50 2« رداص راد : توريب ) ٠ سابع ناسحإ

 .07-59ص « ةيسلدن روع مزج نبا .يراحتلا طا 3 5

 . :1١15-١47 قوطلا (5)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم ٌنورق : سلدنألا همم همم م م هم مم همم همم همم همم هس هم م مم هم هم م ممم همم م همم هم م م هم م مم

 ةنئفلا ينس لالخ مهتبكن بابسأ نم ناك هنكلو « هيف مزح لآل دي ال رود رادقألا تبعل دقو

 اماشه نأ نقيت نأ دعب هل اًديؤم - ديدجلا ةفيلخلا - يدهملل مضنا مزح نبا دلاو نأ كلذ ؛ىلوألا

 ةفيلخ هب ىداني اماشه ىري هب اذاو .« اهيلع ىلصو ةزانجلا دهش دق لجرلاف .« ةلاحم ال تام دق ديؤملا

 نوعلا دي دم دق وهو هنم ماشه فقوم نوكي فيك لب ؟ ماشه نم هفقوم نوكي فيكف !! ةبطرق ىلع

 تاونس نم داز فقوملا اذه «٠ !؟ ةبطرق ىلع ةفيلخ يدهملاب ىدان نيح لبق نم يدهملل دييأتلاو
 انحتماو ... تابكنلاب ديؤملا ماشه نينمؤملا ريمأ مايق دعب انلغش مث ١ :هترسأو مزح نبا ىلع ةنتفلا

 سانلا تّمعو ٠ اهعاب تقلأو « ةنتفلا تمزرأو ءراتتسالاو حدافلا مارغإلاو بيقرتلاو لاقتعالاب
 : انو

 ةرم سلجو نيعتسملا اهنع ىلجأف « ةبطرق ىلإ ًالفاق ركو هتاتش يدهملا ململ رهشأ ةتس دعب نكلو
 ةبطرق لبق نم تآ ةرملا هذه رشلا نأ يدهملا ىأر دقو . (ه 50٠١ ) لاوش يف اهشرع ىلع ىرخأ

 اوضقناف ؛ ماثآو رورش نم مهتنيدمب لح ام لكل ببسلا هيف اوأر نيذلا اهلهأ نمو اهلخاد نم ءاهسفن

 شرع ىلع هوسلجأو رصقلا يف هنجس نم هوجرخأ نأ دعب ديؤملا اًماشه لوألا مهتفيلخ اورهظأو هيلع
 .(ه0٠4) هسفن ماعلا يف ةفالخلاب ماشه ةعيابم دعب يدهملا اولتقو «مكحلا

 عمجي « يدهملا دي ىلع ادرشم ةبطرق كرت يذلا نيعتسملا ذخأ نيح « هرطخ دتشا رمألا نكلو
 نم هعم نمب ةبطرق نيعتسملا لخد مث « اهلوح نم ىرقلاو ةبطرق ىلع اراصح برضيو هلوح ربربلا
 . كالهلاو رامدلا نم اًميظع اًردق اهلهأو ةبطرقب لزنأو « رس اماشه لتقو( ه4 )٠ ربربلا

 اوبكت دق لبق نم اوناك نإف « ةبطرق ىلإ نيعتسملا ناميلس لوخد دعب مزح لآ ملسي ال ىرخأ ةرمو
 فأري ال - ةرملا هذه - نيعتسملا ناميلس نإف ؛ هيلع يدهملا مهتعياشمل ديؤملا ماشه دي ىلع

 ةبطرق لهأ ىلع امنإو مهدحو مزح لآ ىلع سيل « ىسقأو دشأ ةرملا هذه ةبكنلا تناك دقف . مهلاحب

 ربربلا باهتنا عقوو» عاخدلا ىتح ءامدلا يف اوغلوأف « ماقتنالاو رأثلل نيشطعتم ربربلا ىتأ دقف « ءاعمج

 مهرود نم لبق نم اوحزن دق مزح لآ ناك نإف ' « اهيف مهلوزنو ةبطرقب يبرغلا بئاجلا نم انلزانم
 . كلذك ةيبرغلا مهرود نع ىرخأ ةرم نوحزني نآلا مهنإف «ةيبرغلا ىلإ ةيقرشلا

 « اهرسأب ةبطرق نع هنكلو « ةيبرغلاو ةيقرشلا مهرود نع سيل مزح لآل مداقلا ءالجلا ناك مث

 رومألا يب تبلقت ١ نيح نيرشعلا نود مزح نباو ةبطرق مزح لآ رداغ ه4 ٠4 ةنس يفف ؛ اهيبرغو اهيقرش
 نع لأسي ءىفطني ال هنينحو يهتني ال ةبطرقب هفغش لظ دقو 2” «ةيرملا ةنيدم نكسو ةبطرق نع جورخلا ىلإ

 .58١3ا9: قوطلا (0
 ) )8قوطلا :١66.

 ) )9قوطلا : 1١6١6 .
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 باد ندد تاملا وو جنود مكمل راس مخل دخل ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتف رث

 ,اهنع هتربختسا دقو ةبطرق نع دارولا ضعب ينربخأ دقلو ١ : اهيلإ ةدوعلاب سفنلا اللعم « اهمسنتي اهرابخأ
 اهدهاعم تيفخو اهمالعأ تسمطو اهموسر تحّما دقو اهنم يبرغلا بئاجلا يف ثيغم طالبب انرود ىأر هنأ
 دعب ةعطقنم بئارخو ٠. سنألا دعب ةشحوم يفايفو نارمعلا دعب ةبدجم يراحص تراصو ربربلا اهرّيغو
 يتاذاذلو اهب يمايأ تركذتو . . . ناليغلل فزاعمو بائذلل ىوأمو نمألا دعب ةعزفم باعشو .نسحلا

 . !"١" «يبل ءالب يف دازو يدبك ةافص عرقو ؛ يبلق عجوأو ينيع ىكبأف . . . اهيدل يابص روهشو ءاهيف

 اماشه هلتقب نييومألا ىلع ءاضقلا دعب اًمامت هل لخي مل رمألا نكلو اًئيح مكحي نيعتسملا لظو
 لبق نم هوعياش نيذلا ربربلا داوق رابك ةرملا هذه هردصم ناكو « هددهتي ديدج رطخ رهظ دقف ؛يدهملاو

 دومح نب مساقلا وه رخآلاو « ةجنطو هتبس ةيالو ىلع اًمكاح ناك يذلا دومح نب يلع ناوخألا امهو

 ناريخ ةيرملا يف ةبلاقصلا سأر عم دومح نب يلع نيب فلح ثدحف « ءارضخلا ةريزجلا ةيالو مكاح

 اورسأ نيح دومح نبا ىلإ ربربلا مضني نأ ءايشألا قطنم نم ناكو « ةبطرق ىلع اعم افحزو « يرماعلا

 .هلتقل يلع ىلإ هوملسأو نيعتسملا

 ةيبلقص ةيومأ تناك نأ دعب ةيربرب ةيولع ةنيدم ىلإ لوحتت نأ ةيرملا ةئيدمل فورظلا تأّيه دقو
 بحاص دومح نب يلعو « اهبحاص يرماعلا ناريخ فلاحتب لوحتلا اذه ثدح دقو « قباسلا اهدهعك

 ةياهن كلت تناكو « يرماعلا ناريخ هرزاؤي ةبطرق ىلإ يلع دومح نبا لوخدب رمألا ىهتناو «هتبس
 كلذ ءارج نمو « ةنيدملا هذه لثم ىف مزح نبال ناكم ال نأ احضاو رمألا حبصأو «نيعتسملا ةفيلخلا
 . يرماعلا ناريخ هنجس نيح مزح نبا ةبكن تددجت

 ينبكن كلذ رثإ يفوا : ةديدجلا ةبكنلا هله نع ايكاح نيديدش ةرسحو ةرارم يف مزح نبا لوقي

 ةوعدب مايقلا يف ىعسن اّنأ ... نيغابلا نم لجو زع هللا قتي مل نم هيلإ لقن ذإ ؛ ةيرملا بحاص ناريخ
 2١١7. «بيرغتلا ةهج ىلع انجرخأ مث ارهشأ هسفن دنع انلقتعاف ٠ ةيومألا ةلودلا

 ةحفص يف اًديدج ادهع ةبطرق أدبتو . (ه401/ ) ةفالخلاب عيوبو ةبطرق دومح نبا لحد اذكهو
 رمألا عقاوب لبقو هرصنو هديأو اًيلع عياش دق ناك نإف « تاتفلاب ىضري ال يرماعلا ناريخب اذإو .ةنتفلا

 نمحرلادبع نب كلملادبع نب نمحرلادبع وه يومأ ريمأل سلدنألا قرشب وعدي نآلا وه اهف هلوأ يف
 . ىضترملاب بّقلملا رصانلا

 . :1١55-١١0 قوطلا )٠١(
 :١65. قوطلا )١١(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ل م دل ع ماع ع ع عع ع ع عع

 اًبهن تلوحت دق اهتداعإل اًيعاسو اهب انمؤم ناك يتلا ةيومألا ةكرحلا نأ مزح نبال اًحضاو تاب

 لآم نم هل دب ال ناك ةيرملا نع برغ دقو نآلا هنإف « هلاثمأو يرماعلا ناريخك نيعماطلا نيرماغملل

 نأ عمس امدنع - اهيلإ دعبأ يتلا - رصقلا نصح نم ةيسنلب ىلإ هجتاف ؛ لاحرتلا اصع هب طحي
 نذإ ؛ ىضترملاب بقلو « ةبطرق ىلع هب يدون دق رصانلا نمحرلادبع ليلس دمحم نب نمحرلادبع
 تناك ةرتفلا هذه يفو ؛ ىضترملا بقترملا ةفيلخلا ةمدخ يف نوكيل ةيسنلب ةرملا هذه هتلبق نكتلف

 ةنتفلا مايأ رومألا مهيلإ تلآ نيذلا ةبلاقصلا نم امهو كرابمو رفظم نييرماعلا مكح تحت ةيسنلب

 يذلا يرماعلا ناريخ نأ دجو امدنع مظعأ هتريحو « ةميظع تناك هتشهد نكلو « لاوحألا بارطضاو

 ةدعاسملل هتامدخ اًضراع ةيسنلب ىلإ هقبس دق ةيومأ ةلودب مايقلل يعسلاب هايإ امهتم سمألاب هافنو هنجس
 !! ةيومألا ةلودلا مايق حاجنإ يف

 يريز نب يواز اهريمأ تبطاخو ةطانرغب اهقيرط يف ترمو ةبطرق ىلإ ىضترملا شويج تهجتاف

 نأو ٠ هيهذمو هترسألو هسفنل رصتني نأ» ةرماخملا هذهب دارأ دقف ٠ ةسيعتو ةسئاب ةياهن تهتنا ةيسايسلا

 هتدازو تطبحأ مالحألا كلت لك نكلو ؛رغني لازام يذلا حرجلا حسم دق .٠ اًميرك ًازيزع ةبطرق ىلإ عجري

 هوخأ مكحلا ىلوتو دومح نب يلع تام دقو (ه )4٠9 ةبطرق ىلإ دوعي اذ وهاهو 2 ةساعتو اًقهر

 , ةئامعبرأو عست ةنس لاوش يف ةبطرق تلخد مث» ؟ نينسلا هذه بقع ةبطرق دجو فيكف « مساقلاوبأ

 .«اهبعالمو اهحراسمو اهقئادحو اهلهأ تلدبتو تريكَت دق ةبطرق اذإف ٠ انئاسن ضعب ىلع تلزن

 ناريخب اذإو ٠ دومح نب مساقلا هوخأ هفلخو( ه509 ) دومح نب ىلع لايتغاب رمألا ىهتناو

 فلاحتلا ةميزهب رمألا يهتنيو ىضترملا ةيار تحت ةطانرغ ىلع نافحزي ةطقرس مكاح هنواعي يرماعلا

 . ةديدج ةيومأ ةوعد نم ةبطرق صلختو ىضترملا لتقو

 دومح نب يلع نب ىيحي هيخأ نبا نم ةرملا هذه رطخلا هءاج دقف ؛ مساقلل دعب ملسي مل رمألا نكلو

 ىلإ همع رف ةبطرق نم برق املو « مساقلا ىلع نيمقانلا ربربلا نم ددع هعياشي برغملا نم فحرف
 اًبهنو ارامدو اًداسف نوحتافلا دونجلا اهب ثبعي ةيناث ةرم اهسفن تدجو يتلا ةبطرق ىيحي لخدو ةيليبشإ
 يتلا ةقلام ىلإ ةبطرق نع رفيف هناوعأ ىيحي ىلع ضقني نيح ةنتفلا ثادحأ لسلسم يضميو . اًبارخو

 ىلإ هجتيف مهتنيدم نع هنودرطيو ةرملا هذه هيلع نوروثي ةبطرق لهأب اذإو ٠ ىرخأ ةرم مساقلا اهيلإ دوعي

 .هلتقيو هيخأ نبا هيلع ضبقيف « ههجو يف ةقلغم اهدجيو ةيليبشإ
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 اا اا ااا ا اا اا اا ا اا ااا ااا اا ااا ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةلتف رث

 نب يلع نب ىيحي يلجي نيح ةديدج ةنئف قفألا يف حولت مث « ةبطرقب تاونس عبرأ مزح نبا لظيو
 معلا نيب رئادلا عارصلا لالخ نم ةبطرق يف اداسف دونجلا ثيعيو (ه 511" ) ةبطرق ةفالخ نع همع دومح

 رودتو ( ه 4١ 5) رهظتسملا وه اديدج ًاريمأ اهمكحل راتختو اًعم امهب ةبطرق قيضت ىتح « هيخأ نباو

 نم ةديدج ةقلح أدبتو « ةفيلخ ةبطرق ىلع هسفن بصنيو ىفكتسملا هلتقي ذإ رهظتسملا ىلع ةرئادلا

 .ركفلاو بدألاو

 عابتا يف كلذل كشف ةقلام يف دومح نب ىيحي عم هدض رادت ةرماؤم نأ يفكتسملا سحأ امل روهشملا

 يفكتسملا ىلع ( ه )5١7 ةبطرق تراث نأ ناكو ؛ ةداوه وأ ةمحر نود مهيف درشو نجسف يفكتسملا

 . نجسلا نم مزح نبا جرختو « اركنتم برهف

 مكاح يرماعلا ناريخب اذإو « ةبطرقل يسايس رارقتسال ًالاجم كرتت الو ةنتفلا ةلجع رودتو

 ناكو نييومألل رمألا ةداعإو نييدومحلا جارخإ ىلع ناقفتي «ةيناد» مكاح يرماعلا دهاجمو «ةيرملا»

 ةبطرق نم نبيدومحلا درطل دهاجمو ناريخ عم اورمآتف « ربربلا مكح نم تاليولا اوقاذ دق ةبطرق لهأ

 .ةعجر ريغ ىلإ ربربلا جارخخإو ةبلاقصلا ةنواعمب

 بقلو « هل ةعيبلا تمتو كلملادبع نب ماشه ريمألا وه اًيومأ امكاح ةرملا هذه ةبطرق لهأ راتخاو

 ةريزو دي ىف نمألا هكرتو هنا رهشو هئاذلس لعت ركع هينالادآلا يرحمك ,(ه 51/) هللاب دتعملاب

 لتق ةروثلا هذه يفو مهبتاور ترخأت نيح ةبطرق يف ةروهشملا دنجلا ةروث تثدحو « ديعس نب مكحلا

 ىلع يأرلا رقتساو روهج نبا ةماعزب ةبطرق يف ءاربكلا سلجم عمتجاو رصقلا بهنو ديعس نب مكحلا
 مكحلا لآو ةفالخلا ءاهنإ نلعأو نجسو « ةفالخلا نع ماشه لزانتف « ةبطرق نم اًمامت ةفالخلا ءاهنإ

 نهج نبا ةساكربما ربكلا سلجم ىلإ

 هيلإ لآ ام ةفرعمل اًيفاك !ءوض ىيقلت ال مزح نبا ةريس يف ةدراولا رابخألا نإف ؛ قيقحتلا هجو ىلعو

 دتعملا ماشه ةرتف لالخ ةسايسلا ىلع البقم لظأ يردن الف « يفكتسملا نجس نم هجورخ دعب مزح نبا
 ىري صن ءابدألا مجعم يف يومحلا توقاي دروأ دقف لك ىلعو !؟ ةعجر ريغ ىلإ اهقلط دق هنإ مأ ؟هللاب

 810 ديراب هل ةنماجسلا ىيمعام نأ نلعب لدي اسمع للاب هعمل اريؤو ليصانأ ةيف
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ّ سلدنألا همم م مم هم ممم همم هم قم هم مم همم همم هم هم د هموم م هدم م مم مم همس هم مع همم

 ةدايقب هءارزو هيف شاع يذلا خانملاو هللاب دتعملا ةيشاح نأ وه هيف ةحاشم ال يذلا رمألا نكلو

 نايبلا» يف يراذع نبا صن دقف ؛ اًناكم مزح نبا امهيف دجي ةيشاح الو اًخانم ناك ام ديعس نب مكحلا

 لاجر ىلإ مكح جاتحاو» هلوق يف هل ةيملق ةروص دروأ نيح مكحلا نب ديعس ةيصخش نع «برغملا
 مهيلع هب تطقس , لذر يقوس وأ هيفس نجام وأ لغد لقن ىلإ الإ مهنم دتهي ملف ؛ هريبدت يف مهب نيعتسي
 مزاح مهيف ام حومجلا قلط هاوه يف اورجو ٠ ةياوغلا يف هل اودمف ٠ ةناطب مهذختاو .ةلكاشملا
 . 37«عيصنالو

 نم مغرلابو « ءابه ةفالخلا يف هملح عاض نيح هتبكن مزح نبا بكني نأ ءايشألا قطنم نم ناكو
 لشف يف هطابحإ قيمعو هفسأ اًيدبم اهب هعّدو يتلا هتديصق يف ىلجت اًبح «٠ ٌدتعملا ماشهل هريدقتو هبح
 , "347 اهعايضو ةفالخلا

 : ةريخألا ةلحرملا

 - ةرملا هذه هجوتيو « ةعجر ريغ ىلإ هعدوي نأ مزح نبالو ٠ تومي نأ ةفالخلا ملحل رّدُق اذكهو

 ةماقإلا اراتخم رماع يبأ نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع اهريمأ بوصو ةيسنلب بوص - لبق نم لعف امك
 «:ةبظرف اهطقتش نع دعب هنكاو ةقالخلاب ممم لظاذقف « هللاب دتعملا هتفيلخ امأو « ةبطاش ةنيدم يف

 ةروث تثدح مث « ه )11١( ماع الإ ةبطرق ىلإ لحري ملو اًبيرق ةئتفلا عقو اًسجوتم (تنوبلأ) يف اًميقم

 يفو ؛ةعجر ريغ ىلإ ةفالخلا دهع ءاهتنا ةبطرق لهأ راتخاو « ديعس نب مكحلا لتقو ةروهشملا دنجلا

 . سلدنألا خيرات يف ديدج دهع أدبي (ه477)

 زواجتي مل دوعلا يرط ىتف مزح نبا اهلبقتسا دقو « ةبطرق ىلع اهنارجب تبرض يتلا ةئتفلاب اذإو

 براقي هرمعو ةلوهكلا فراشم لوأ « عبارلا هدقع يف وهو تلجنا دق « هرمع نم رشع ةسداسلا

 اهل سفنتم قدصأ تدجو براجتلا هذه لكو .اًبرتغم اًطبحم اًقلق ءابرجم اجضان الجر «ةنس نيعبرألا

 .ةمامحلا قوط هباتك يف

 : اريخأو

 اروغ دعبأ يتاذلا دعبلا اكو . ماعو صاخ : نيدعب تاذ ةاناعم ةنتفلا نم مزح نبا ىناع دقف
 يبأ هيخأ دقفل ىسألاو نزحلاب ةلقثم لازت ام هسفن تناك نيح َىلع ه4 ٠17 ةنس هدلاو دقف نيح اًفزن دشأو
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 12311 م م دا دوب ود ودل ادمن ود هوم ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنئثف رثأ

 يف نيتاسأملا ىلع مزح نبا صن دقو ةبطرق حاتجا نيح نوعاطلا ءابو يف (ه401) ماعب هلبق ركب

 نينثا نباوهو ةئامعبرأو ىدحإ ةنس ةبطرقب عقاولا نوعاطلا يف هللا همحر يخأ يفوت نأ ىلإ .قوطلا
 نيتليلل تبسلا موي رصعلا دعب لاوحألا هذه يف نحنو . . . ىفوت» دقف هدلاو امأو .25"' «ةنس نيرشعو

 , «١١ ةئامعبرأو نينثا ماع ةدعقلا يذ نم اتيقب

 . ماعب كلذ دعب «معن» هتبيبحل هدقف تناك هسفن يف نازحألا ةرود تلمكأ يتلا يفاثألا ةثلاث لعلو

 نيح ينسو ٠ راجحألاو بارتلا ةثلاث تراص . راهنلا رمو يلايللا اهتمرتخاو ٠ رادقألا اهب ينتعجففا
 هتايحب تفصع نيح مزح نبا ىلع نوكت ام دشأ ةنتفلا تاقرافم ودبتو ؛ "2١ « نيرشعلا نود اهتافو

 ٠ يرتهت ةايح ىلإ ٠ رشع ةسداسلا نس ىتح روصقلا يراوج نيب بلقتي وهو ةفرتملا ةعداولا ةئداهلا
 باشلا اذه هب تغب ام لوأ كلذف» . ةقهرملا سفنلا كلت ىف ًرئاغ احرج تكرتف ؛ ةريبملا ةنتفلا ثادحأب

 عزفلاو فوخلا : ةضيرعلا ةعسارلا ايئدلا ىلإ ةروصقملا ةدودحملا ةايحلا نم هلاقتنا نابإ يف ريرغلا ضغلا
 ,234 « ةبرطضملا ةتلقلا ةايحلاو

 «ةمامحلا قوط » اهروصي امك ةيقالخألا ميقلاو ةيسفنلا تالالدلا

 نبا اهيناعي ناك يتلا ةشحوملا ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ءاوضأ ءاقلإ نم «قوطلا» نم ةحفص ولخت ال

 قوطلاف مث نمو ؛ بحأ يتلا ةئيدملا «ةبطرق مايأ هتلاحب ةنراقم (80015[5 00) ةنهارلا هتلاح ءمزح

 مزح نبا ونص وه ملأو ةبرغو ىوكشو يسأتو حرج هيف يسفن طخ : نييزاوتم نييسفن نيطخ رهظي
 مايألا هحرجت نأ لبق ديعسلا بيرقلا يضاملا طخ وه يناثلا طخلاو « لاحرتلا اصع اهب ىقلأ دقو ةبطاشب

3-2 
 . هحارج قمعتو

 تبرغو تفرصنا تاذلو بئاغ ناطلسو دلات رع ىلإ اهيحاون نم ريثك يف ليحت رطاوخلا هذهو

 الو ناطلسلا نم وئدلل امف, اهنالتخا ىلع ظرظحلا تكردأو ؛ اهفرصت ىلع تاذللا تبرج دقلو» ءاهسمش

 حورتلا الو . فوخلا دعب نمألا الو ؛ ةبيغلا لوط دعب ةبوألا الو مدعلا دعب دوجولا الو , دافتسملا لاملل

 «« لصولا باب» وه انه هنع يكحملا بابلاف .١2 . . لصولل ام ؛ سفنلا يف عقوملا نم ؛ لاملا ىلع

 نع هيف ربعملا نامرحلا سوماق نإف مّن نمو ! هنامرحو لصولا يجش نم الإ يناعي مزح نبا ناك لهو

 . ١١5 : قوطلا )١5(
 . :١47 قوطلا )1١(
 . :1١١5 قوطلا /١10(

 ."17" : ةيسلدنأ ةروص : مزح نبا « يرباجلا (14)
 5٠١. : قوطلا )١9(

 غ١6



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-١ ل لل مل م هع عع ع ع ع ع مع ع ع ع

 ناك مايأ نامرحلا مدع يأ « قلطملا هانعم يف لوصرلاب اعتمم ناك دفل « ةشيعم ةبرجت نم عبنيل لصولا
 بايإ يف ناكو ( ةروريصلاو ةنوئيكلا ) دوجولا هيدلو « لاملا هعمو (ناطلسلا) مكحلا ةدس نم اًبيرق

 هانعمب بيبحلا لصو سيل لصولاف انه نمو . . بتتسم نمأ يف ناكو ليحر هعزفي الو هينعي ال بئاد

 مهتاوايند تعطقلا امب لاصولا معنيو اهباصن ىلإ رومألا دوعت نيح ماعلا هانعمب لصولا هنكلو دودحملا

 تئطو دقلو ١ ال فيك « بلق نوئخ رهدب ىلتبا هنكلو ةركن سيلف « لصولا مدع نإو لجرلاف ؛ هنع
 , ءارزولا مكحتو . ءاسؤرلا ىلع نيبلغتملا نكمت تيأرو . . . كولملا رضاحم تدهاشو ٠ ءافلخلا طاسب
 بونذلا ميظعب نيمهتملا فقاومو نيطالسلا يديأ نيب نيرذتعملا ماقم ترضحو . . . لودلا يربدم طاسبناو

 .' '!( نيغاطلا نيدرمتملا عم

 كولملل اًميدن ناك : راص لاجرلا يأو ناك لاجرلا يأ ىرنل « هسفن انيلع حرطي انه مزح نباف

 مهلاب ىنضم اًديرط اًييرغ ىهتناو « هتابلقتو هئادحأ يف اكراشمو هرصع ىلع ادهاشو نيطالسلل اًبجاحو

 , اهنع تجتن يتلا ةقحالتملا ثادحألا كلت يف طقف سيل ةمامحلا قوط يف اهلالظو ةنتفلا داعبأ نإ

 اهاذأ يف تّمع دق ةبيصملا تناك نإف «عاخنلا ىتح هّسحأو مزح نبا هعرجت يذلا يتاذلا اهدعب يف امنإو
 انلغش مث » : لوقي « دمحموبأ ىري امك مهاوس نود مزح لآ اهاذأب تصخ دق اهنإف ؛ سانلا لك سانلا

 ,بيقرتلاو لاقتعالاب انحتماو ؛ هتلود بابرأ ءادتعابو» ؛تابكنلاب ديؤملا ماشه نينمؤملاريمأ مايق دعب
 نبا طبري نيحو ١7" «انتصخو . سانلا تّمعو . اهعاب تقلأو ٠ ةنتفلا تمزرأو راتتسالاو حدافلا مارغألاو

 امدنع ةصاخ « نوكي ام حضوأ نجشلاو دجولا ىلجتي « ةصاخلا هتبكنو ةماعلا ةبطرق ةبكن نيب مزح

 . هترسأ نم ءازعأل هدقفو « لوألا هبح دقفب هئزر يذلا دقفلاو ةبطرق ةنتفب ءىزر يذلا دقفلا نيب جوازي

 « بداونلاو يكاوبلا ةلمج نم هتاتفو متآملا نزح : اهتاقلح لحادتتو نزحلا ةرئاد حادنت فيك ىرن انهو

 تكرحو اًنيفد ادجو راثأ دقف ١ ةلاحلا كلت ىلع وهو اهآر دقو هتبيبح دقفب هنزحو ةبطرق ةبكنب هنزحو

 ًاروهدو يلاوب ارابخأو يلاوخ ًاروهشو اًيفاع اًئمزو اًيضام ًارهدو ًاديلت اًبحو اميدق (دهع ينترُك ذو , ًانكاس

 . راهنلا كلذ يف تنك ينأ ىلع , يلبالب تجيهو ينازحأ تددجو ٠ ترثد دق اراثآو ,تبهذ دق اًمايأو يلاوت

 .فسألا فعاضتو نزحلا دكأتو ةعوللا تدقوتو نجشلا داز نكلو تيسن تنك امو . هوجو نم اًباصم أزرم

 77 يس ايلف كمان ةننس ناك ام ذولا: بلش عتناو

 )٠١( قوطلا :١١١.

 )١١( قوطلا :١87 .

 )١١( قوطلا :١490 .



 0 ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رثأ

 : ةشيعم براجت

 بحلا ةفسلف يف اًباتك « هدعب نم هداّقن هل دارأو ةمدقملا يف هبحاص هل دارأ امك« قوطلا رمأ نكي مل
 «شياعم عقاو نع اهبحاص اهيكحي ةشيعم براجت ناك. كلذ نم رثكأ هنكلو « هدحو نيباحتملاو

 سرادلاف مث نمو ؛ ةبرغلا محر يف اهروذج نع تبنم وهو هنازحأ ناشيج دهدهت اهّلع « اهرمو اهولحب
 , اهيلازع تخرأو ٠ اهئارج ةنتفلا تقلأ نأ ىلإ ١ : مزح نبا لوق نم دري ام زواجتي نأ عيطتسي ال قوطلل

 جورخلا ىلإ رومألا يب تبلقتو . . . اهب مهلوزنو ةبطرقل يبرغلا بئاجلا يف انلزانم ربربلا دنج باهتنا عقوو

 . 29 «ةيرملا ةنيدم تنكسو ةبطرق نع

 ريمأ رفاظلا ناميلس لتقو ٠ ناورم ينب ةلود تعطقنا نأ ىلإ كلذ ىلع انكف ١ اهترود مايألا رودت مث
 ىلع بلغتو ةفالخلاب رصانلاب ىّسملا ينيسحلا درمح نب يلع عيوبو ٠ ةيبلاطلا ةلود ترهظو ؛نيئمؤملا
 قوطلاف اذإ . 7” «سلدنألا راطقأ يف راوثلاو نيبلغتملا شويجب اهايإ هلاتق يف دمتساو اهكلمتو ةبطرق
 ايافخ نم ريطخلاو ريثملا ىلع انب فقي احوتفم اًباتك مدّقي هنكلو « هبحاصل ةيتاذلا ةريسلا طقف مدقيال
 نم خيراتلا كلذ يف ام لكب « مزح نبا سفن نم اءزج ناك خيرات وهو . سلدنألل يسايسلا خيراتلا

 بحاص ناريخ يئبكت كلذ رثإ يفو ١ : لدعو صالخإو ءافوو «٠ سئاسدو دئاكمو مالحأو حومط

 نب دمحم نعو ينع . مهنم هللا مقتنا دقو نيغابلا نم لجو زع هللا قتي مل نم هيلإ لقن ذإ ؛ةيرملا
 ةهج ىلع انجرخأ مث ٠ ً(رهشأ هسفن دنع انلقتعاف ةيومألا ةلودلا ةوعدب مايقلا يق ىعسن انأ يبحاص قاحسإ

 باب يف دراو كلذ لكو « ديرشتلاو يفنلا ةلحر عباتي مث 72*22... رصقلا نصح ىلإ انرصف ٠ بيرغتلا
 اهبابسأ ةلصو مزح نبا اهشاع يتلا درشتلا ةايح نيب ةلصلا ةلالد ىفخت الو .توملا لصف نع هثيدح

 نينمؤملا ريمأ روهظ دنع ةيسنلب نيدصاق رحبلا انيكر مث" توملا نم رّمأو ىهدأ يه لب « توملا بابسأب
 . "16 اهب هانكاسو دمحم نب نمحرلا دبع ىضترملا

 لغوأ لب « ةيخيراتلا عئاقولاو ثادحألا كلت نع هئثيدح ىلع ةيشيعملا مزح نبا براجت فقت ملو

 نمو هبحصو « اوناك فيكو هلهأو عقت نيأو هراد عجرتسي ذخأ نيح صاخلاو يتاذلا هتايح بناج يف
 تناك دقلو» : ةريبملا ةئتفلا ببسب ناك امنإ كلذ لكو ؟مايألا مهب تلاح فيكو نآلا مه نيأو مه

 ( رماع نب دمحم رماع يبأ نبا ىلإ ةراشإلا) هراد باب ىلع روطخلا نودمعتيو ٠ ةرايسلا نم ولخت عراوشلا

 . ١٠66 : قوطلا ("9
 .ا١ه1-6١١5 : قوطلا ("5)
 1١65, : قباسلا ردصملا (؟5)
 . ١6١ : قوطلا (55)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا ادا تطعن لاق داع ساد تاما اد نفد أ اع بو ع عال ياو واع اذ طا عبد اد داتا و اقع تدر اماو هادا ءاع

 رصقب لصتملا بردلا ىلإ ةبطرقب يقرشلا بئاجلا يف انراد باب ىلع , ريغصلا رهنلا نم ذخآلا عراشلا يف
 ديجملا يضاملا اذه نع لوقيو '""72. . . انل ةقصالم هللا همحر - هراد تناك بردلا اذه يفو ةرهازلا

 ةرهازلا ضبر يف ةبطرق نم يقرشلا بئاجلاب ةثدحملا انرود نم هللا همحر  لقتنا مث : رخآ فقوم يف

 دمحم نينمؤملا ريمأ مايق نم ثلاثلا مويلا يف ثيغم طالبب ةبطرق نم يبرغلا بئاجلا يف ةميدقلا انرود ىلإ
 .214) «ةئامئلثو نيعستو عست ةنس ةرخآلا ىدامج يف كلذو هلاقتناب انأ تلقتناو ةفالخلاب يدهملا

 مزح نبا سفن يف ةيح هتايركذ لازت امو « ءالبلاب ءالبلا لصتا نكلو « فاطملا ةرخآ هذه نكت ملو
 ةنس مرحم لوأ ةبطرق نع تجرخف ربربلا دنج انيلع بلغتو انلزانم نع انيلجأو هتابرض رهدلا برضا نيح
 هلا ةئامعبرأو عبرأ

 : لوغلاو ءاقنعلا وأ ءاقدصألاو ةقادصلا

 تلّدبت يذلا نمزلا اذه يف لوغلا وه يفولا لخلا نوكي نأو ءاقنعلا يه ةقادصلا نوكت نأ ورغال
 يذلا نامزلا اذه لثم يف فيكف ٠ نامزألا نم الخ اميف بيرغل اذه نإ يرمعلو» ءايشألا ريغ ءايشألا هيف

 . "70! هرش ىتأو هريخ بهذ

 الو « هنم هئاقدصأ ناكمو « هئاقدصأ نم هناكم نايبتب ةمامحلا قوط يف ةيانعلا ديدش مزح نبا ناكف

 نإو « هتاباذعو لجرلا تاحارج نم دهدهي امسلب تناك عيرملا وجلا اذه يف ةقحلا ةقادصلا نأ ىفخي

 هقيدص اًبيجم بتكي نيح كلذ ىلع مزح نبا صنيو « اهتمذأ ءافوو ةقادصلا قح الول نكت مل هذه هتلاسر

 فلاس ىعرو ٠ كلثم ءافولا لبحب كّسست نم الإ» ببس نم كلذل امو « ةلاسرلا هذه فيلأت يف هبلط ىلإ

 . '7ىلاعت هلل هتدوم تناكو ىبصلاو ٠ ةأشنلا قحو . تادوملا ديكوو ٠ ةمزألا

 ؛ ةيناسنإ ةقالع لك يف مزال رمأ وهف « ءافولا قوقحلا كلت مهأ نم ارابك اًقوقح ةقادصلل لعج دقو

 ىلع ٠ نيهاربلا عضوأو لئالدلا ىوقأ نمل هنإ ١ . ثيغلا لوأ ءافولاف «٠ بحلا ريغ وأ بحلا يف ءاوس

 هل يفي نمل ناسنإلا يفي نأ ءافولا بتارم لوأو» بتارم دعب - ءافوللو '''' «رصنعلا فرشو لصألا بيط

 . ٠١٠١6 : قوطلا (30)
 . 4١ا/ : قوطلا )١(

 . ١87 : قوطلا (9)

 . 185 : قوطلا (":)
 . ١٠6 : قباسلا ردصملا )١"(

 . ٠١9 : هسفن ردصملا (؟7)
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 12ش ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رثأ

 ريخ الو هل قالخ ال دتحملا ثيبخ الإ هنع لوحي ال ٠ بوبحملاو بحملا ىلع بجاو حو مزال ضرف اذهو
 تلدبت يتلا ةردانلا « ةلخلا هذه نم هبيصنو هداز نع عانقلا رفسي نأ مزح نبا ىسني الو "7 « هدنع
 زع هللا ينحنم دقل ١ . هسفن ءافصو هندعم بيط ىلع ائبحاص لظ نأو « ةريبملا اهراثآو ةنتفلا ببسب

 ةعاس هتثداحمب ولو ينم ممذتي نمل ةظفاحملا نم ينبهوو ةدحاو ةيقلب يلإ تمي نم لكل ءافولا نم لجو
 .(6)4 ديزتسمو دمتسم هنمو . دماحو ركاش هل انأ اظح

 فرط نوكي نأ ءافولل اًئيدخو حورلل ونص مزح نبال ءافولا ناك نإ ءايشألا قطنم نمو يهدبو
 ,ردغلا نم يلع لقثأ ءيش امو :١ هاوس امم ةهاركو اضغب هيلع دشأ اهضيقنو « ىرخألا ةلصخلا
 , هتريرج تمظع نإو ٠ مامذ لقأ هنيبو ينيب نم رارضإ يف ةركفلا يف طق يسفنل تحمس ام يرمعلو
 ىلع هلل دمحلاو ؛ ىنسحلاب الإ ءوسلا ىلع تيزج امف ليلق ريغ اذه نم ينمهد دقلو , هبونذ يلإ ترثكو
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 هلوق لثم نم «؛ ةمامحلا قوط ١ يف رودي لظ يذلا ريبعتلا ةلالد يف ءاقدصألاب هلافتحا ودبيو

 .70هب يتوخأ حيحصو يتقادص ديك ول »وأ 6 يئارخإ ةرفص نم»

 اًئيدح مظعألا هئزج يف ءاج « ناوخإلا نم دعاسملا باب موسوملا رشع عباسلا بابلا نإف مث نمو
 ال يذلا قيدصلا اذه هيلع نوكي نأ بجي امل ًالاثم وأ اجذومنأ مزح نبا مدقي نيح قودصلا قيدصلا نع
 ةيركفلاو ةيقلخلاو ةيدسجلاو ةيسفنلا تافصلا لك بابلا اذه يف عمج دقل ؛ سانلا ملاع يف هيلإ ليبس
 ,لوقلا فيطل» نيب عمجي نأ هل ىنأو ال فيكو « ةلاحم اهنكلو هاهتشم ةينمأ قيدصلا اذه نم لعجت يتلا
 ملعلا عساو ؛ ملحلا ديلج ٠ ناسللا فهر ٠ نايبلا نكمتم , ذفنملا قيقد , لخأملا نسح ٠ لوطلا طيسبو
 , ربلا ريثك , رسلا موتكم . . . لالدألا ىلع ًارباص , لامتحالا ديدش ؛ ةفعاسملا ميظع « ةفلاخملا ليلق
 تباث . ءانغلا رهاظ ؛ ءافولا روهشم . . . سحلا لفان ١ سفنلا ميرك , نايبلا نومأم « ناميإلا حيحص

 , "800. . . ربصلاب اقلختم , ردصلا عساو ٠ عارذلا بحر ؛ عابطلا فيفع ٠ ةحيصنلا لوذبم « ةحيرقلا
 اذه نع يراكنتسالا رعشلاب ةرقفلا هذه متتخن ذإ ؛ هاوس دحأل تافصلا هذه ىري نكي مل هلعلو

 كاسمإ امهب كسمأو .٠ نينضلا دش هيلع امهدشف كادي هب ترفظ نإف ؟ اذه نيأو» : لوقي . قيدصلا

 . ١٠١9 : قباسلا ردصملا (”9)
 . :”١١7 هسفن ردصملا (؟8)
 ”١١7, : هسفن ردصملا (؟65)

 . 1١١ : هسفن ردصملا (35)
 0 هسفن ردصملا فرخوف)

 ىلا هسفن ردصملا مج
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم دورق : سلدنألا تا اك در نط كيما وكم تمرد كابو هرقل ةعجت دعو هاد 1 جف قد و م

 ,لاوحألا بيطتو , نامزلا رصقيو ٠ نازحألا يلجنتو , سنألا لمكي هعمف . كدلاتو كفراطب هنصو ؛ ليخبلا

 .(56 انسح ايأرو ًاليمج اًنوع ةفصلا هذه بحاص نم ناسنإلا دقفي نلو

 ! ؟ تافصلا هذه وه هتدافأ له نكلو

 . ءافوو صالخإ نم وه هيلع ناك امم مغرلاب هئاقدصأ نيبو هنيب ام دسف فيك « قوطلا »يف انارأ دقل .

 ءوسلا رئاود يب صبرت» ىتح هئاقدصأ دحأ نيبو هنيب ام داسفإ ىلع ءوسلا باحصأ ناطيشلا ناعأ دقو

 نبا فرع يفو . '؟'” «يتوادع هل رهظيو هب سنأيف هيلإ (رارجتسا مالكلاب هدعاسي انباحصأ ضعب ناكو

 يف هينادي ال كلذ لك نكلو « اهلاذتبا مدعو رارسألا ىلع ظافحلا ةمرح « ةقادصلا قوقح نم نأ مزح

 تيأر امو. . . لجو زع هللا ىلع بذك الإ رفكلا لهو ١ بذكلا ةلصخ مزح نبا ىدل ةيهاركلاو ضغبلا

 ريغب راتسألا تكته الو اًملظ ءامدلا تبكس الو كلامملا تكله الو لودلا تكله امو , باذك نم ىزخأ

 نبا هب ىلتبا امم ةبرجت نع كلذ لك ؛ مامنلا اهبحاصو ةميمنلا هتيعم يف بذكلاو '؟7١(بذكلاو مئامنلا

 نأ كلذ اهارجم رّيغو هتايح نم لّدب عقاول ةبرجت نع ردصي انه وهف « هاولب بابسأ نم ناكو مزح
 . 127« لجو زع هللا تقمل بلاجو . ءوس لك عماجو ةشحاف لك لصأ بذكلا»

 يذ لك ءاخإ يف حماسأل ينإو ١ : لوقي نيح هبراوم نود هيأر َنيِبي نأ ماقملا اذه يف مزح نبال قحو'

 بذكي هملعأ نم ىشاح هقالخأ نم رهظ ام لخآو ٠ لجو زع هقلاخ ىلإ هرمأ لكأو . اًميظع ناك نإو بيع
 ...هبحاص هنع بوتي وهف بلذ لك نأل كلذو ؛ ًالصأ اريخ هدنع وجرأ امف .. هنساحم لكل حام يدنع وهف

 , 49:6. . . هنع ةعجرلا ىلإ ليبس الف بذكلا ىشاح

 : ةقوفتملا تاذلا

 خومشو ةزعو سفنلا يف ءايربك ىلإ اهُدرَم « مزح نبال ةقوفتم تاذ ىلع «ةمامحلا قوطا انب فقيو
 « رئاغصلاو اياندلا نع دعبو ةلضاف قالخأو قيمع ركفو عساو ملعو « هب هادتعاو يأرلا يف ةبالص عم

 نوكي نأ هللا ذاعمو :١ ٌلوقي لب يلمخملا ةبطرق عمتجم يف رمخلا برش نع ففأتي - الثم - مزح نباف
 . (؟!!«ةفص انل ممهلا داسكو اًملخ انل حارلا برشب هللا ةيصعمو ٠ اعبط انل سرد ام نايسن

 . الا/ : قوطلا (؟9)
 . :١58 قوطلا (:0)

 . 85 : قوطلا )١:(
 . 85 : قوطلا (:)
 ,. 86 : قوطلا (:9)
 ١6١. : قوطلا (::)
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 ا اا ادام هوو اا ا ع م دوج ولا ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتف رث

 اهالول يتلاو « هيبنج نيب اهلمحي يتلا ةقوفتملا تاذلا هذه يف للعلا ةلعل اكردم مزح نبا ناك دقو

 رهقلاو لذلا ىبأت سفن ةزعو « هوفص مايألا ركعت ال ءافو نهر وه « اريثك ةبرغلا يف هتاناعم تفخل

 ينإو ٠ ادبأ شيع امهعم ينأنهي ال نيتعيبط ىلع تلبج ينأ ...» بصنو قهر يف سفنلا حورت امهنيب

 . امهلجأ نم دكنلا نم هببسب انأ ام دقفأل ؛ اًنايحأ يسفن نم بيغتلا دوأو ٠ اهعامتجإب يتايحب مربأل

 رقت ال سفن ةزعو . . . . رهاظلاو نطابلاو بيغملاو ةرضخلا هيف ترتسا دق ٠ نولت هبوشي ال ءافو امهو
 هذه تدبت دقو .'؟*' «هيلع ترملل ةرثزم ٠ فراعملا ريغت نم اهيلع دري ام لقأل ةمتهم ٠ ميضلا ىلع

 دق كلذ نأ لوقي « ةمراصلا هتباقر نم روعش اللا تلفني نيح مزح نبا ريباعت ضعب يف ةقوفتملا تاذلا
 نعش نزع لوقي وأ 0

 بئاجع ةلمج يف هذه عضون نأ بجي : اهنم ارورس لاقف بدألا لهأ نم يئاوخإ ضعب اهتدشنأ دقلو» : هل
 , 1/اينذلا

 «هللا همحر يبأ ةرازو مايأ » وأ . 17« انلظ دادتمإو انتلود مايأ هناك وأ تددح

 اهبحاص تلعج ؛ قالخألاو لبنلاو ةماركلاو ميقلاب لاع ساسحإ نع ةرداصلا هقوفتملا تاذلا هذه

 مارح جرف ىلع يرزئم تللح ام ينأ ماسقإلا لجأ هللاب مسقأ ينإو١ اًيبص ناك نأ ذنم هيلع مدني اًبنذ فراقي ال

 قرفي لالخلاو قالخألا هذه لثمب .2؟10« اذه يموي ىلإ تلقع ذم انزلا ةريبكب يبر ينبساحي الو . طق
 بح يف ثيدحلاب غلو دق ناك نإو ١ ةيصعملا حبقو ةوهشلا نيبو هب علولاو لامجلا نيب مزح نبأ

 حدتما دقف . ةحارص هركذي ملو طاوللا نع ىنك دقف « لك ىلعو هرصع حاتمي ناك امنإف « ناملغلا

 مالغ بح هفغش دقو « ينبطلا نبا هللادبع وبأ وهو نيروهشملا نيفورعملا نم ناكو , هئاقدصأ دحأ

  هللادبع ابأ نأ ىلع اذه . . . هتيأر دقو . هيردأو ىتفلا كلذ فرعأ انأو» : مزح نبا لوقي «هلامجب ماه

 فراق الو ؛ طق اًمارح ءىطو الو : ىلثملا ةقيرطلا قراف الو , طق هلو هل نكي مل نمم . هلزن هللا مركأ

 انتقبط يف ناك امو , هيلع افج نم ضراق الو , هتءورمو هنيدب لخي هنع اًيهنم ىتأ الو اركنم

)260 

 ةزعلاب ةنصحملا سفنلا نأو « هعزني الأ بجي ملسملا ىلع بوث ةفعلا نأ كلذ يف مزح نبا ةيرظنو
 نع فعي نأ ملسملا ءرملا بسحبفا ةمثآلا ةوهشلا نيبو هئيب قرف لامجلا بح نأو 3 اهيلع ىشخي ال

 ) ):5قوطلا : ١6١ .

 ) ):5قوطلا : ١58 .
 ) ):0قوطلا : ١١١.
 ) )5قوطلا : ١6.

 ) ):9قوطلا : ١56 .
 ) )50قوطلا :١68 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا مد د دق دادس هد هتعمل 2 ود عع كم عج سو تنم الح ايات جلع

 بحلا نّكمتو نسحلا ناسحتسا امأو ؛ ةمايقلا موي اهيلع بساحيو هرايتخاب اهيتأي يتلا لجو زع هللا مراحم

 أطخلا نيب ام قرف يف رظنلاو ةفرعملا ريغ همزلب الو اهبلتَم ديب برلقلا ذإ ؛ هنع ىهني الو هب رمؤي ال عبطف

 . "17 «نيقيلاب عيحصلا دقتعي نأو ٠ باوصلاو

 مزح نبا ةايح اهيف تغلب يتلا ةلحرملا كلت يف بتك دق « قوطلا » نأ مزح نبال ةيتاذلا ةريسلا رهظُت

 ةلحرملا كلت يف ( يجولومتسيالا) يفرعملا هفقوم ناك مّن نمو « اهجهوت ةورذ ةيناسنإلاو ةيفطاعلا

 . اهثادحأو ةئتفلاب رثأتلا دشأ ارثأتم ءاّقيمعو اًيلومش افقوم

 نأ هل ناك ام « ةصاخ ةبطرقو ةماع سلدنألا يحاون نم بناوج سرادلل «قوطلا ؛ مّدَقُي كلذلو

 ةفطاعل رظني ناك مزح نبا نأ كلذ « قالخألا وأ ةفسلفلا وأ خيراتلا وأ ةماعلا بادآلا بتك نيب اهب رفظي

 ةبرجتلا نإف فقوملا اذه نم مغرلابو . أزجتي ال لماش لك يف يناسنإلا دوجولا يف ةرهاظك بحلا

 اهبحاص فراعم ىلع ةلاد يه ام ردقب ةشيعم ةبرجت تناك « مزح نبا اهنع ردصي ناك يتلا ساسألا

 . ةيلدجلاو ةيبدألاو ةيهقفلاو ةيوغللاو ةيفسلفلا بناوجلا تاذ هتفرعم رداصمو

 ًالاطبأ مزح نبا اهلعج يتلا تايصخشلا تناك له : ماقملا اذه يف هسفن ضرفي لاؤس مث نكلو

 تايصخشلا هذه نم اريثك نأ كلذ !؟ ةيقيقح تايصخش يه مأ ةليختم تايصخش «قوطلا» يف هصصقل

 ! سلدنألل يركفلا وأ يبدألا وأ يسايسلا خيراتلا ةريسم يف اهدصر لواحن امدنع انعباصأ نيب تلفتت

 رذعن دقو « مجارتلا بتك يف دوجو ىلع اهل رثعت ال صصقلا كلت يف اهيلإ راشملا تايصخشلا عيمجف

 ردقلا نكلو « اهخيرات ةغايص ىلع اهتردق مدع وأ اهتيشماهل خيراتلا ةركاذ نم تطقس يه نإ اهنم اضعب
 مه) نمم ةبحص يخوت ىلع اصيرح ناك مزح نبا نأل ؛ كلذل بجعنو « ةركن تايصخش اهنم مظعألا

 . لوقي امك (انتقبط نم

 « هسفن نع اهيكحي ناك صصقلا كلت نم اريثك نأ دجن امدنع لدّبتي دق يفرعملا فقوملا نكلو

 هنأب روهشملا هفارتعا كلذ لثم . «رفكلا ةبترم يف بذكلا 7 ىري ناك لجر نم « هب ةصاخن براجت نعو
 يسفنلا ىنحنملا هيجوت يف هرطخو هتلالد هل صن وهو « هرعاشمو هسفن ىلع كلذ رثأو ءاسنلا نيب ىبرت

 تيبر ينأل ؛ يريغ هملعي داكي ال ام نهرارسأ نم تملعو ءاسنلا تدهاش دقلو  :لوقي . قوطلا باتكل

 )١ه( قوطلا : ١”".
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 00 ا ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتف رثأ

 نكي ملو ... بابشلا دح يف انأو الإ لاجرلا تسلاج الو ,نهريغ فرعأ ملو نهيديأ نيب تأشنو نهروجح يف

 . *27(كلذ ليصحتو نهرابخأ نع ثحبلاو نهبابسأ فرعت الإ . ادج ةلوفطلا نس يف انأو ... يدكو

 شاعو هل تنع براجت ىلع قوطلا يف مزح نبا فقي امدنع اريثك يفرعملا فقوملا اذه لّدبتي دقو
 ةيحان نم ةقثوم اهنأ امك « "ةمامحلا قوط" يف صصق نم هدرري امب ةلصلا ةديدش يهو ؛ اهعقاو

 ينعد ١ : لوقي . باتكلا عوضوم عم مجسنتل ةعوضوم اصصق نوكت نأ دعبتستو « ةيتاذلا هتريس

 هنع هفر نإو هيأرب ىوادت نم مكح اذهو , أمظ الإ ينداز الو لصولا ءام نم طق تيور ام ينأ كربخأ

 نف يف يرطاخ لجأ ملف ٠ بحأ تنك ْنَم ضعب عم سلجم ينمض دقلو» ناث عضوم يف لوقيو ”””«اًعيرس
 تددزا أاوند تددزا املك ينتدجو... يدجو فاش ريغو يدارم نع ارصقم هتدجو الإ لصولا نونف نم

 ينأ كربخأ ينعد» وأ « ارم ناكف هانبرج دقلو» لثم وأ « نيرّمألا تنحتما دقلو» : هلوف لثم وأ 7*2 « اًعرلو

 هذه ةصق تراط دقو . « معن » ةيراجلا عم هتصق يهف ةحدافلا هذه امأ 2”*' «ةحدافلا هذهب ىهد نم دحأ

 تاسارد اهلوح اورادأو « «قوطلا» نع اومجرت ام لوأ اهتمجرتب نوقرشتسملا ينعو قافآلا يف ةيراجلا

 . *7ينوطالفألا بحلاب يرذعلا بحلا ةلص نع

 نبا عنا هفاتاطلا ويحل وادم هناك تنل كايتو افرع ىف ةقذاعت تلد ادا ةيفقلاو
 . قوطلا يف نيترم اهركذ درو دقف ؛مرح

 مل ءاطع اذه ١ : مزح نبا لوقي )0 هاوس مأ بحلا يف ءاويس هيلإ ليبس ال رمأ وهو جذومنألا وأ لاغملاب

 مث هنتفو هتابلقتو ةيسايسلا هنطو مومهب اًينعم ناك مزح نباك الجر نأ فيك : لءاستن دق انه نمو

 ناولأ سملت ىوس مه نم اهب سانلل دعي ملو اهلغاوش لك نم تغرف امنأك مزح نبا ةبطرق ىرن دقو
 !؟ حازملاو ةلاطبلا

 . 78 : قوطلا (650)
 . 97 : قوطلا (59)
 , 97": قوطلا (68)

 ) )55قوطلا : ١١4 ,
 نبا نع تاسارد هباتك يف ةمجرتم يكم دمحأ رهاطلا اهدروأ يتلا سوئربلا ثيشناس قرشتسملا ةسارد عجار 2250(

 ,؟9- ١١9 ص : مزح
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا عمم هم همس همم هام م دس همس هم مع هم مم هع همام هم مم هم هام معن همم همم هم تام مع

 ىريوأ اهركني الف ناملغلا بح نع ةدراولا صصقلا كلت لبقيو لب لقني مزح نباك لجرل فيكو

 !؟ اسأب اهيف

 برغتسن انلعجي نطاوملا ضعب يف عاذقإو شحف يرصنع نم ولخت ال - دعب - صصقلاو
 نم اهل امل اهلوبق بعصيو ؛ ةليلو ةليل فلأا صصقك ودبت يهو . مزح نباك هيقف لجر نع اهرودص

 ىلوألا ةصقلاف . قوطلا صصق ةيقادصم نم ائيش فعضت يهو ؛ لايخلاو ةروطسألا نم ولخي ال عباط

 ىسوم نب بلعث ينثدحو » :هلوقب ةيناثلاو «يرجحلا يقب نب دمحم ركبوبأ ينثدحو» : هلوقب أدبت

 ىلإ برقأ ةصقلا نأ حجري امم «٠ ةيسلدنألا رداصملا يف ارثأ امهل دجن مل ناتيصخشلاو .«ينادالكلا

 . ةقيقحلل اهنم ةروطسألا

 مود رهف « ادبأ هنع بيغت ال ةيهقفلا ةيئيدلا هبحاص ةفاقث نأ اضيأ يفرعملا فقوملا تالالد نمو

 اهلثمتو داشرإلاو ظعولا ةعزنب كلذ طبترا دقو ٠ اًثلاث مث رخآ ايأر مث اّيأر رهظيو « ثيدحلا مسقي
 لب « قوطلا براسم نيب اًدبأ هنع بغت مل ةيلدجلا لجرلا ةيلقع نأ كلذ نم مهأ نكلو «ليثمت قدصأ

 يذلا « بيلك نب دمحم هللادبع يبأ عم هتصق يف كلذ ىلع صن امك اًرواحمو ًالدجو اًجاحم لظ

 . 2917« هيلإ تفتلي بحلا يف لدج الو , يلدج لجر تنأ : يل لاقف» : الئاق هنع فرصنا

 نم ةصق لكف « قوطلا باتك يف ماكحألا رادصإ ىلع اريثك مزح نبا تناعأ ةعزنلا هذه لعلو

 ةأرملا ةيسفنب هتفرعم نسح ىلإ كلذ دري ناكو « اهنم فشتسي وأ اهديؤي مكح ىلإ اهيف صلخيي هصصق
 ريغ ىلع نهبابسأ نم تفرشأف» هب ترطف نهتهج يف ةنظ ءوسو ٠ اهيلع تعبط ةديدش ةريغ كلذ لصأو»
 . *17 0« نهرومأ ضماوغ ىلع يننعلطي نامتكب ينم نسنآ دق» ءاسنلا نأ كلذ ةلعو ؛ 0*2(ليلق

 ؟ ةبطرق ةئتف راثآ نم اًيسفنو اًيركف رثأ « قوطلا » ناك مل

 ميلاقألا ىلإ مزح نبا لحترا نيح ه414 ةنس ىلاوح بتُك دق «ةمامحلا قوط» نأ ءارآلا حجرأ

 ىلع دري مزح نباف ؛ نيرشعلاو ةنماثلا زواجتي مل كاذنآ هرمعو « ةبطاش ةنيدم ىف ةماقإلا راتخم ةيقرشلا

 هلو هيف عقي امو هبابسأو هيناعمو بحلا ةفص١ ىف ةلاسر فلؤي نأ قيدصلا هيلع حرتقا نيح هقيدص ةلاسر

 . "!"«ةبطاش ةرضحب ينكسم ىلإ ةبرملا ةنيدم نم يئدرو كباتك نإف» : الئاق ؛ 67 «ةقيقحلا ليبس ىلع

 . 7/5 : قوطلا (00
 . ال9 : قوطلا (6)
 . ١١6 : قوطلا (59)

 )٠( قوطلا :١١ .
 ) )1١قوطلا : ١5.
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 ناس ااا ااا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا ةيقالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتف رثأ

 نم سأي هسفن يفو هللاب يفكتسملا نجس نم هجورخ دعب ةبطاش غلب دق لجرلا نأ يف ةحاشم الو

 طابحإو ةاناعم دعب ةبرغلاب اًفثكم اساسحإ تناك ةبطاش ةرتف نأ حجرنو ! نبيومألل ةفالخلا ةدوع

 يهو « ةقهرمو ةسرش ةريرم براجتل ماكرب ًالقثمو رباغلا دجملا ةدوع نم اسئاي ةبطاش لزن . نيميظع

 ببسب لجرلا هاناع يذلا يضاملا تاتشل عيمجتو راصبتساو لمأتو سردو سفنلل ةعجارم ةرتف دعب

 ركذت نأ هتيحيرأ اًييحم هقيدص ةلاسر ىلع در نيح ةئيابتملا رعاشملا هذه ىلع صن دقو ءاهتاليوو ةنتفلا

 لوطل هاسني داك يذلا ليبنلا يناسنإلا روعشلا كلذ هسفن يف ايحأف « ءافولاو ةدوملا دوهع نم امهنيب ام

 طحشو رايدلا يئانتو ةقشلا دعب ىلع كسفنب ينتدصقو كصخش يلع علط نأ ثبلأ مل مث  هايإ هداقتفا

 لبحب كسمت نم الإ ركاذلا ىسنو قاتشملا ىلسام اذه نود يفو . قيرطلا لوغو.ةفاسملا لوطو رازملا

 هلل هتدوم تناكوب. ىبصلا ةبحمو ةأشنلا حو تادوملا ديكوو ةمذألا فلاس ىعرو.كلثم ءافولا
 , 79:ىلاعت

 ثيدح نع نوكت ام دعبأ ةبطاش لزن نيح ةيركفلاو ةيسفنلا هتلاح نأب يعو ىلع مزح نبا ناكو
 ببسب ةبطرق عقاو يف همرح يذلا لاثملا دشني نيح ضيوعتلا موري ناك اًيسفن هنكلو « هتايركذو بحلا

 ءالخ عم وه امنإ اذه لثم يف مالكلاو» ؛ هيف ارباكم وأ عقاولا كلذل !ركنم لجرلا نكي ملو ؛ةريبملا اهتنتف

 نع ءالخلاو رايدلا وبن نم هيف نحن امب رصهم يلابو بلقتم ينهذ نأ ملعت تنأف . . . بلقلا غارفو عرذلا
 دالبلا يف ةبرغلاو ...مايألا لدبتو لاوحألا داسفو نارخإلا ريغتو , ناطلسلا تابكنو نامزلا ريغتو , ناطوألا
 اذهف . 2""!«رادقألا راظتناو رهدلا ةعفادمو لهألا عضوم ىلإ عوجرلا نم سأيلاو هاجلاو لاملا باهذو

 دهم ةبطرق نع ديعب وهو « ةبطاشب مزح نبا اهيناعي ناك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا نع نيبمو رفسم صنلا
 . هابص

 « ءافولاو بحلا لاثمل جذومنألا وأ ةروصلا قلخل ةلواحم « قوطلا ١ انددع نإ ورغ الف مّن نمو
 اهب تيلتبا يتلا ماثآلا كلت لك نم ؛ عادخلاو فيزلاو قافنلاو ءايرلا بئاوش نم اًيلاخو ّىفاعمو احيحص

 بذكلاو ةرثألا ىلع يعن باتكلا يف لصف لكف ؛ تاليو نم هترج امو ةنتفلا ببسب ةيناسنإلا تاقالعلا

 .ةقحلا ةيناسنإلا

 رثؤم ةبرغلاف . « فألألاو ةفلألا يف ةمامحلا قوط ١ : ىنعملا اذه نع فشي باتكلا ناونع لعلو

 امو « نطولا مأ بيبحلل ةفلأ وأ اًنكس ناكأ ءاوس « ةفلألاو نكسلا وه يباجيإ رثؤم هلباقي « دراط يبلس

  20قوطلا : 31١6.
  )55قوطلا :١168 .
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 ا

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم لورق ١ سلدنألا اناا د كما# ءاوو ةعاد هاد هو هذول كك كر 2 هراماع ماد كد رورو طاع فاد هاو رك هام دعس

 تعفتنا امو : ىنعملا اذهب يحوم مزح نبا لوقي ٠ نطولا ىوس بيبحلا امو « بيبحلا ىوس نطولا
 ام مه عولوو ٠ ينداتعي ىجشل هنأو , ةبحألا قارف معط تقذ ذم ٠ قالفنالاو قارطإلا ينقراف الو شيعب
 .ءايحألا دادع يف مومهلا ليتقل ينإو .هفنأتسأ شيع لك ىضم ام يركذت صّقن دقلو ؛ ينقرطي كفني

 . ١17 «ايندلا لهأ نيب ىسألا نيفدو

 - ةئتفلا لبق - ةبطرق تناك مايأ مزح نبا ةايحل ةروص مّدقي نيح قداص « «ةمامحلا قوط» ف نذإ

 يعوضوملا لداعملل نوكت ام برقأ ةروص مادقي لثملابو . هاوهو هبابشل ًطحمو ٠ هابصو هوهلل اًحرسم
 دوجو نم اسئاي ةبطاش باوبأ قرط نيح اهيناعي هسفن لجرلا دجو يتلا سجوتلاو ةشحولا ةلاحل

 , نييرمألا هباحصأل قحلا ةداعإ ىلع ةرداق ٠ يعرشلاو يسايسلا اهبجاوب مايقلل ةلهؤم ةيصخش

 ؟اروج تئلم نأ دعب الدع ةبطرق ًالميو هباصن ىلإ رمألا ديعي نم ؛ ةبطرق شرع ىلع ىرخأ ةرم سلجتف
 اًيبدأو ايركف اهجو ناعفرتو مزح نبا ةيتاذ نالمكت  اهسأيب ةيناثلاو  اهتداعسب  ىلوألا ناتروصلاو
 .« ةمامحلا قوط» باتكل اًقرشم

 ةمئاخ

 نأ ةيناسنإلا سفنلل هحيرشت لالخ نمو ؛ ةمامحلا قوط » يف لواح دق مزح نبا نأ ىرن اذكهو

 يفو « ناسنإلا هيلع نوكي نأ يغبني يذلا يناسنإلا لامكلل ةروص وأ دوشنملا لاثملل اًجذومنأ مّدقي
 لامكلا اذه رارقإ ىلإ ليبسلا وه فيفعلا هب يماستملا بحلا ةزيرغب ةيناسنإلا سفنلا طابترا نأ هتعرش

 تناك ةيلاثملا ةروصلا هذه لعلو .ةيعامتجالا تاقالعلا مأ قالخألا مأ بحلا يف ءاوس : دوشنملا

 اهتاقالع لاط الدبت « اهئادحأو ةنتفلا تاليو تحت لّدبت يذلا ةبطرق عمتجمل ىرخألا ةروصلاو نمازتت

 . اعم ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

 هباوبأو .«سوفنلا ةاوادم يف ريسلاو قالخألا» وه قوطلا بقعأ يذلا مزح نبا فلم ناك مد نمو

 ةبحملاو ةحيصنلاو ةقادصلاو ناوخإلا نع ثيدح يهف ؛ «قوطلا» باوبأ نم اهنومضم يف برقت

 «قوطلا» ك اًيصصق سيلو يقالخأ يداشرإ يفسلف بلاق يف اهنكلو . تاداعلاو قالخألاو اهعاونأو

 , لاوحألا بقاعتو مايألا رورمب ىلاعت زييمتلا بهاو اهيئدافأ ٠ ةريثك يناعم اذه يباتك يف تعمج ينإف»

 رثكأ كلذ يف تقفنأ ىتح ٠ هلاوحأ ىلع فارشإلاو نامزلا فيراصتب مّمهتلا نم - لجو زع - ينحنم امب
 رثكأ اهيلإ ليمت يتلا تاذللا عيمج ىلع ,٠ هيف ةركفلاو ٠ هل ةعلاطملاب كلذ دييقت ترثآو ,يرمع

 .0*21«باتكلا اذهب كلذ نم تربس ام لك تممزو.لاملا لوضف نسم دايدزالا ىلعو.سوفنلا

 . 10 : قوطلا (54)
 . ١١-١11 ص ؛(م151/8:ةديدجلا قافآلا راد : توريب) . سوفنلا ةاوادم يف ريسلاو قالخألامزح نبا 2600

 اوه



 لااا ا ااا ا اا ااا اا ااا ااا اا ا اا ا ةيفالخألاو ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتف رثأ

 عجارملاو رداصملا

 : (ه5517؟ : ت) يسلدنألا ينيرتتشلا « ماسب نبا

 , ةفاقثلا ةرازو : سنوت «سابع ناسحإ قيقحت ؛ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 . ما

 : (هدا/8 : ت) يسلدنألا دوعسم نب كلملا دبع فلخ نب مساقلا وبأ « لاوكشب نبا

 .م1957 « فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « ةلصلا

 : مزح نب يلع دمحم وبأ « مزح نبا

 . م906١ « فراعملا راد : ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا « ةمامحلا قوط -

 . م1918 « ةديدجلا قافألا راد : توريب « سوفنلا ةاوادم يف ريسلاو قالخألا

 : يديمحلا

 .م957١ « فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا «٠ سبتقملا ةوذج

 : يبهذلا

 .م1959 « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « ءالبنلا مالعأ ريس

 :يسلدنألا دعاص

 . (ت . د) , ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا « ممالا تاقبط

 : ةريمع نبأ ١ يبضلا

 . م959١ « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « سمتلملا ةيغب

 « رداص راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 ١98١.

 . ما 9717 « يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا )2 ءابدألا مجعم

 امك
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 تاءاطعلاو تابلفتلا نم لورق : سلدنألا ميم م ممم هو مم ممم همم مم ممم ممم هس م هم هم همم هس سم هم همم همم همم ممم

 :هط دمحم «يرباجلا

 . م1985 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب « ةيسلدنأ ةروص : مزح نبا

 : ميركلا دبع « ةفيلخ
 .(ت.د) « ةبورعلا راد : توريب « هبدأو هتايح؛ يسلدنألا مزح نبا

 :دمحم « ةرهز وبأ

 .م19508 « يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا « ةيهقفلا هؤارآ « هرصع « هتايح : مزح نبا

 : توفي ملاس

 ؛يبرعلا يفاقثلا زكرملا :ءاضيبلا رادلا « سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو : مزح نبا

 .ما5

 : ليقع نب نمحرلا دبع وبأ « يرهاظلا
 . م1181 « يمالسإلا برغلا راد : توريب « مزح نبا مامإلا رداون

 : ىفطصم « دحاولا دبع

 . (ت.د)« فراعملا راد : ةرهاقلا « يبرعلا بدألا ىف بحلا ةسارد

 : دمحأ رهاطلا « يكم

 .م19/01 «فراعملا راد : ةرهاقلا ) ةمامحلا قوط هباتكو ) مزح نبا نع تاسارد

 /اة١





 ةيماالسرلا ةشوظرط ةنيدم خيرات
 قئاوطلا تاليود رصع يف اهتراضحو

 (يداليملا رشع يداحلا/يرجهلا سماخلا نرقلا يفق )

 ىفطصم وبأ ديسلا لامك :روتكدلا





 تاءابطعلاو :تانلتقتلا نسم: نؤورتق :: نيكلنالا ٠٠ هدة راومت جلل دلة لن ال تا تل ا 3 دوو ا ما طعم

 اهتراضحو ةيم السإا ةشوطرط ةنيدم خيرات
 فئاوطلا تاليود رصع يف

 (يداليملا رشع صداحلا/ يرجهلا سماخلا نرقلا يق)

 (* ىفطصم وبأ ديسلا لامك :روتكدلا

 ةليود ىلإ ةشوطرط تلوحن فئاوطلا تاليود مايق ةيادب عمو ةبطرق يف ةيومألا ةفالخلا طوقس دعب
 باحصأ دوه ينب دي يف تطقس ىتح كلذ رمتساو يرماعلا روصنملا ةبلاقص مكح تحت ةلقتسم

 .م1١15-٠١١51 /ه4 507-61 ةطسقرس

 ىتح رمتسا يذلا يطبارملا ذوفنلا تحت تعقو ىتح دوه ينب مكح تحت ةشوطرط تيقب دقو
 .م١١ 4/8 /ه68 ؛5 ماع ةنولشرب كلم عبارلا لوجنورب نومار دي يف اهعوقو

 ةنيدملا طيطختل تضرع دقف ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم يف ةراضحلا رهاظم صخي اميفو
 تشقان دقف كلذ بناج ىلإو «ةيمالسإلا ةرتفلا لالخ ةينارمعلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجللو
 . فئاوطلا نمز ةشوطرط ىف ةيبدألاو ةيلامعلا تايلاعفلا كلذكو ةيراجتلا قاوسألاو ةلوادتملا ةلمعلا

01054 2115101101 15153110 1118 011 1102115 

 فللاب 5"11 011/1[ 11011 111 11118 4601 017

0000 

 (تاط (نعداكنتكل خل / 115 (نعماتناإل ذلم)

 شال
 101. 1320101 ثط!طاتل 8

 ( م8517

 اللغط طع 1511 02 طع انرمدجتإت مل (0ةلتمط هع, لص 00100973, ةصل طع مدع ه2 طع '!ةهنكؤطق
 داواعو, 1011059 طععوتمع 2 هلاإن 526 انضلعت“ طع عمال عيطماكطتم ه2 طع 520211طوط (ةعتتو) 0

 1-31[ةصوانن 16م فط٠أ ثتملتن اننا 11 1725 ةقصعتععل 0إن 8دصك طلال 01802

 . ةيردنكسإلا ةعماج « ةيبرتلا ةيلكب كراشم ذاتسأ ؛ ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يف هاروتكد (*)

 اك١ا



 ااا ااا ا ا ا اا ا اا ا ا ا حا ا اا ا اا ا ااا اح ا ا يا ا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 101023, اةنطتعط 3ك ةص ص مدتناممأ 1/4علئ اع ومعدسم ممر ؟عيممتمسعل د0هلعتم طع 8مصك دم
 انضأل] 1[ ا/ة5 516260 طال طع 1.

 7ع وزن لنعل طعتع طع ؟ةسمابك 25مءعاك ه2 آكامسصتنع هتاتلتج لانهم لص اطلق كال, ةادعأت ةق طع
 ماقممتم ع, اطغ 22:1ءعاكر طع ءمتصسقعء ةمل تهمك ةعاتممق. ثمل, 56و10عد طع 306181 011

 هل 11611ةعاودمل ةعالا1 6و5 هع 0150550 ٠
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ؛ سلدنألا 2022-2-2م محل ممم نس سم

 تناكأ ءاوس يمالسإلارصعلا يف ةشوطرط ةنيدم نع انتلصو يتلا تامولعملا نإ « ةقيقحلا يف

 ةيفارغجلاو ةيخيراتلا رداصملا نوطب يف ةرثعبم ةليلق تارذش ىوس ةيمالسإلا ةشوطرط نع ةينابسولا

 يمالسإلا رصعلا يف تناك ةشوطرط نأ ىلإ عجري كلذ يف ببسلا لعلو « تاقبطلاو مجارتلا بتكو

 ةلطيلطو ةبطرق لثم-سلدنألا يف ةزرابلا دعاوقلا وأ ىربكلا ندملا نيب نم نكت ملو « ردقلا طسوتم ادلب

 اهخيرات نع ثيدحلا يف رداصملا تبهسأ يتلا « ةيسرمو ةيسنلبو ةطانرغو ةطسقرسو ةيليبشإو

 نم اهتاراج رودب ةنراقملاب ادج ادودحم اضيأ ودبي رودلا اذه ناك نإو « ( م ١١ /ه ه نرقلا) فئاوطلا

 . ةينادو ةيسرمو ةيسنلبو ةطسقرس لثم سلدنألا قرش يلامشو يقرش يف ىرخألا فئاوطلا تاليود

 ثحبلا عوضوم - ةنيدملا كلتب نيملسملا نيخرؤملا مامتها مدع ىلإ تّدأ يتلا اضيأ بابسألا نم

 كلامملا ةهجاوم يفو « طسرتملا رحبلا لحاس برق زيمتملا يجيتارتسالاو يفارغجلا اهعقوم مغر -
 ةئيدم وأ ةيالو درجم ةيومألا ةلودلا رصع لاوط تناك ةشوطرط نأ وه« لامشلا يف ةينارصنلا ةينابسإلا

 ةئيدم هتدعاقو ىلعألا رغثلا قاطن يف اًيرادإ لخدت تناكو « ةبطرقب ةيزكرملا ةموكحلل ةعبات ةيرغ
 نيملسملا نيخرؤملا مامتهاب تيظحو « ةيسلدنألا رداصملا يف ءاوضألا اهيلع تطلس يتلا « ةطسقرس

 طيسولا يمالسإلا اهخيرات ةساردب اومتها نيذلا نابسإلا نيثحابلا كلذكو « نيثدحملاو مهنم ىمادقلا

 عايضو يمالسإلا نارمعلا روئد نإف ىرخأ ةهج نمو « يمالسإلا رصعلا ةليط يراضحلا اهراسم عبتتو
 .اهتسارد نع نيثحابلا لافغإ بابسأ نم ناك يمالسإلا رصعلا يف اهتآشنمل رثأ لك

 يذلا رمألا ؛ يمالسإلا رصعلا يف ةشوطرط خيرات ةسارد نع نوثحابلا فرصنا « وحنلا اذه ىلعو

 يسايسلا اهرود ىلع ءاوضألا ضعب طّلسأ نأ يف ًالمآ ثحبلا اذهل اعوضوم تاذلاب اهرايتخا ىلإ ينعفد

 تاليود ىدحإل ارقم تحبصأ امدنع « ( م١١ /ه 0 نرقلا ) فئاوطلا تاليود رصع يف صخألا ىلع

 تصرح امك « ةبطرقب ةيزكرملا ةيومألا ةموكحلا نع لالقتسالاب ةرم لوأل اهلظ يف تعتمتو فئاوطلا

 يّلعلو . ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلاو « ةيداصتقالا ةايحلا رهاظم ضعب ىلإ ةراشإلا ىلع هسفن تق ولا يف

 خيراتو صاخ هجوب ةيمالسإلا ةنيدملا هذه خيرات يف ةرغث دسل اريسي اًماهسإ تمهسأ دق ثحبلا اذهب

 . ماع هجوب سلدنألا
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 000 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 : ةشوطرط ةئيدمل ةيفارغجلا صئاصخلا ١

 « 1888088 ةنركرط يبونج سلدنألا يقرش لامش يف ( 1016088 ةينابسإلاب) ةشوطرط ةنيدم عقت

 ىلع ةيفوم « )١( ىلعألا رغنلا ةدعاق « 283188028 ةطسقرس يقرش بونجو « 1/2162018 ةيسنلب لامشو

 اهدعت ةيفارغجلا رداصملا تناك نإو ؛ طسرتملا رحبلا لحاس برق « ( 18:0 ) هربإ رهنل ةيبرغلا ةفضلا
 , '” سلدنألا يقرش ةقطنم دعاوق ىدحإ

 رصعلا يف اهيلع قلطي ناكو « نامورلا ناينب نم يهف ؛ سلدنألا يف ةميدقلا ندملا نم ةشوطرطو

 ةناصح تاذ اهنأب يمالسإلاو ينامورلا نيرصعلا يف تزاتماو 21061053 11112 ثان ينامورلا

 ." ”نيمكلا ىمسي لبج حفس ىلع اهعوقوب ةيعيبط

 يأ) ةروك لامعأ نم ةنيدم يمالسإلا رصعلا ةيادب يف تناك ةشوطرط نأب ةيبرعلا رداصملا ديفتو

 ةيبرعلا رداصملا يف تدرو اهنأ عمو ©” ةنولشربو ةنوكرط اضيأ ندملا نم مضي يذلا تاتربلا (ميلقإ

 ىرقو نوصح ىلع اهلامتشاو اهعاستال ةروكلا ىلإ نوكت ام برقأ كلذ عم تناك اهنأ الإ ةئيدم اهنأ ىلع
 اهل نأ توقاي فيضيو « ةعساو ميلاقأو ةريثك نوصح اهل نأ ىلإ ريشي بلاغ نباف ؛ اهل ةعبات نادلبو
 3 ةعساو ةيالو

 «توريب) « يكم دومحم قيقحت ( دمحم هنباو طسوألا نمحرلادبع ريمألا دهعب قلعتت ةعطق ) سبتقملا « نايح نبا )١(
 ةنسلا « ةئيبلا ةلجم « ة«يسلدنألا ةيفارغجلا مالعألا ٠١ يسافلا دمحم ؛ ١18( )شماه 4١5 ص ؛ء(م77
 1.8ا/1-ه80171831عطقب , ظهعوءكممعلاف لع !'ةعامتت, خا رك !1/6- ؟ال ص ء م957١ ويلوي طابرلا 2" ددع ىلوألا

 "10رئاموق" , 17 طوعو, 1934, 2-6

 ىلا - قصتك, 01, 2077111, 81هلتتل, (1953), 2 72 : يف لاسنفورب يفيل رشن «سلدنألا فصو .يزارلا :رظلا 20
 2غ(م «برغملا ) « يبرعلا ليعامسإ قيقحت « ( هللادبع ريمألا دهعب ةصاخ) سيبتقملا نم ةعطق ؛ نايح نبأ
 , ةرهاقلا ) ؛ نايرعلا ديعس دمحم قيقحت . برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا ؛ يشكارملا ؛ 1١8 ص
 ١ فيض يقوش قيقحت 2١ مج «٠ برغملا ىلح يف برغملا ١ يبرغملا ديعس نبا ؛ 25١ ص م17
 ) ١ج انيلوم سيول قيقحت ع لدنألا دالب ركذ )0 لوهجم فلؤم ؛ 1:75ص ؟(ت 0 «هفراعملا راد : ةرهاقلا)

 ص ( (ما1ؤ41 توريب) «بيطخلا ليبن قيقحت ٠ ه ج ؛ ىشعألا حبص 2 يددشقلقلا ؛ 7" ص ؛ ما47
0 

 «ىريمحلا ؛ 606060 ص ( (تدءد « ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم : ةرهاقلا) 2 ” دلجم « قاثشملا ةهزن 2 يردإلا فرفز

 ١ « نالسرأ بيكش ؛ 9١" ص 2 (م1984 توريب) ٠ جا . سابع ناسحإ قيقحت «. راطعمل ضورلا
 .قباسلا ردصملا « يسافلا دمحم ؛ ١8ص ١ (م 1919 ةرهاقلا ) 07ج يمال راو را [تاحتلا

 ١58051١., ص . قباسلا ردصملا « يسافلا دمحم ؛ 5١8 ص 2١ دلجم . هسفن ردصملا ١ يسيردولا )2
 تاطوطخملا دهعم ةلجم ميدبلادبع ىفطل قيقحت . سفنألا ةحرف ٍباتك نم ةعطق . يسلدنألا بلاغ نبأ : رظنا (5)

 (تء.د .رداص راد : تريب كج نادلبلا مجعم , ىومحلا توقاي ؛287 ص «م 114 ربمفون «7 ج ؛ةيبرعلا
 «نالوكو لاسنفورب ىفيل رشن «ج « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا «يراذع نبا« ٠١ ص
 . 0075 2050 ص .(م1980 «ةيدوعسلا رادلا : ةدج) « سلدنألا رجف ء سنؤم نيسح ؟ 7١5 ص « توريب

 لك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 ملم م عام ل اس ا ع م

 اهنأ ركذي ينيورقلاف ةشوطرط ةنيدمل زيمتملا يفارغجلا عقوملا نوملسملا نويفارغجلا حدتميو

 « ليصاحملاو نؤملاب اهيذغت ةيعارز ضارأ اهعبتيو ةعساو ةطخ تاذ اهنأ ىنعمب « ةيرحبو ةيرب ةئيدم

 . 7 ةيرحبلا ةراجتلا لاجم يف ةيمهأ اهبسكي امم « نفسلا وسرل حلصت رحبلا ىلع ةضرف اضيأ اهل نأو

 ةجحملا» ب ةيبرعلا رداصملا يف فورعملا 1/13 كانان5؛2 مظعألا قيرطلا ىلع اضيأ اهعوقول ناكو

 نييسلدنألا رحبلا ةازغل ةدعاقك سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا مايق ذنم اهروهظ يف رثألا مظعأ « «ىمظعلا

 ىلع ةيدئامرونلا ةراغلا ذنم - ةيومألا ةلودلا عنطصت نأ لبق صاخلا مهباسحل نولغتشي اوناك نيذلا

 سداق ةنيدم نم أدبت ىمظعلا ةجحملا نأ فورعملا نمو . ةيرحب ةيسايس - ةيبونجلا سلدنألا لحاوس

 ةرضاح ةنوبرأب مث ةشوطرطو ةطسقرسو ةبطرقو ةيليبشإب رمتو « سلدنألا يبرغ بونج يف 2

 . ""' هلاغ دالب يبونج اينامتبس ةرامإ

 : ةيومألا ةلودلا رصع يف يسلدنألا لوطسألل ةدعاقكو رغثك ةشوطرط -؟

 هيلع قلطيو ) ىلعألا رغثلا ندم ىدحإ سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا رصع يف * ةشوطرط تناك

 رداصملا نم ريثك يف ةشوطرط تفرعو « ةطسقرس ةئيدم هتدعاقو ( يقرشلا رغثلا وأ ىصقألا رغنلا اضيأ

 ."1" سلدنألاب مالسإلا ةوعد عطقنمو سلدنألا ضرأ ةيصاقو «''' ىلعألا رغشلا ةيصاق اهنأب ةيمالسإلا

 ملا - ةصسفهلابك , م.72 : يف لاستفورب يفيل رشن . سلدنألا فصو ؛ يزارلا »١(
 ةيفارغجلا» « سنؤم نيسح ؛ 2545 ص « (م104 « توريب ) « دابعلا رابخأو دالبلا راثآ 1 ينيوزقلا

 .217"1” ص #6 ١9752089 ةئبس 81 دلجم ؛ ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم « ؛«سلدنألا يف نويفأرغجلاو

 زيزعلادبع : اضيأ رظناو ؟ 41 - ةهلهادك, 701. 18 (1953) : ىف لاسنفورب ىفيل رشن . قبايسلا ردصملا « يزارلا (9
 سداق ةئيدم « ملاس رحس ؛ 174 ص , م١191 توريب « ١ ج « سلدنألا يف ةفالخلا ةرضاح ةبطرق ؛ملاس
 « ةعماجلا بابش ةسسؤم رشن :ةيردنكسألا) « سئدنألل يراضحلاو يسايسلا خيراتلا يف اهرودو

 11, جالظ]584 , آه هأكد لع طءللق , خلاعدماع , 1985 , 1. 4 ”١7 )م ١54٠

 نبا هركذ امم جئنتسن نأ نكمي نكلو « ةشوطرط ةئيدمل يمالسإلا حتفلا ىلإ ةينارصنلا ٍوأ ةيمالسإلا رداصملا رشت مل )0(
 ةيمالسإلا ةياورلا ديفتف ٠ (0111/ ه 44) يف ربصن نب ىسرم دب ىلع حجرألا ىلع مث ةشوطرط حتف نأب يراذع
 , اهحتتفاف ةطسقرس ىلإ مدقت ةلطيلط دنع دايز نب قراط هدئاق عم هئاقل بقع ىسرم نأب ةيئارصنلا ةينابسإلا كلذكو

 ىسوم دئاقلا نأ ىلإ ةيئارصنلا تايلوحلا ىدحإ تحملأ ىرخأ ةيحان نمو ٠ نوصحو ندم نم اهلوح ام حتتفا امك
 . ةشوطرط اهب عقت يتلا هربإ يداو ةقطنم حتفب ماق يذلا وه ريصن نبا
 ,ا١ ص م4 « توريب)« ١5ج لاسنفورب ىفيلو نالوك رشن ؛ ١ ج ؛ برغملا نايبلا «ىراذع نبا :رظنا

 81 ذللخب, ]. 11010814, ةعدعمس 114نكانأ!نئ3ل3, 20188028, 1981, مزج 27-29 .

 ؛ ديردم) ؛ ىتنيروكو اتيملاش قيقحت « 0 ج « ( رصانلا ةفيلخلا دهعب ةصاخ ةعطق) سيتقملا . نايج نبا (9)
 توريب) . لاسنفورب ىفيِل رشن 25 ق.مالع أ لامعأ « بيطخلا نبا ؛ ”5١ لكقحشا+ 19١ نص (م04

 30.1. 110811814, آه اهله له طعصلق, 2. 24 . ١ 8ص م5
 ):١( ص ؛ يبرعلا ليعامسإ قيقحت « سبتقملا نم ةعطق « نايح نبا ١71810 .
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 ل ع ع ع د هدم اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 « لامشلا يف ةينارصنلا ةينابسإلا كلامملا ةهجاوم يف هتروطخو يفارغجلا اهعقوم ةيمهأل ارظنو
 دهع ذنم اهئافلخو ةيمأ ىنب ءارمأ مامتها عضوم تناك دقف ؛ ةجنرفلا دالب نم يبسنلا اهلحاوس برقو
 ندمو ةشوطرط ةالو مظعم ناك ذإ ؛ سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحرلادبع ريمألا
 , ةيبرحلا ةيافكلاب نوزيمتي نمم « فيسلا بابرأ وأ برحلا لاجر نم رصعلا كلذ لالخ ىرخألا رغثلا
 دهع يف « 217 ةنوسرطو ١ ةقشوو ةشوطرط يلاو ةمقلع نب مامت نأب رابألا نبا هركذ ام كلذ دكؤي
 نييرمألا ىلاوم نم اذه مامت ناكو ريمألل ةباجحلا ىلوتي كلذ لبق ناكو « لخادلا نمحرلادبع ريمألا
 رهظأ امك « سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا سيسأت يف نمحرلادبع ريمألا اودعاس نيذلا دحأو نيصلخملا
 . 1 لخادلا نمحرلادبع ريمألا دهع يف تبشن يتلا تاروثلاو نتفلا ىلع ءاضقلا يف ةيبرح ةعارب

 نمحرلادبع ريمألا نبا يسنلبلاب بّقلملا هللادبع ريمألا ةيرغثلا ةقطنملا كلت مكح ىّلوت كلذك
 لامشو يقرش ةقطنم يأ ةقشوو ةنولجربو ةشوطرطو ريمدتو ةيسنلب ىلوت هنأ مزح نبا ركليف «لخادلا

 )١9(. ةيئارصنلا ةينابسإلا 2392158 ةربن ةكلمم ةهجاوم يف سلدنألا يقرش

 ماشه هيدلو نيب عارصلا بوشنو « مال88 /ه1/1١ ةنس يف لخادلا نمحرلادبع ريمألا ةافو بقعو
 « ةشوطرط اهنيب نمو ىلعألا رغثلا ندم تابارطضالاو نتفلا تداس « سلدنألا ةرامإ لوح ناميلسو

 ىلع ىلوتساو ىلعألا رغثلاو ةشوطرطب راث يراصنألا ىيحي نب نيسحلا نب ديعس نأ ىلإ رداصملا ريشتف
 بلغت يذلا يبارعألا ناميلس نب حورطم هبقعأ مث « اضرلا ماشه ريمألا دهع لئاوأ يف ةقطنملا كلت
 طسب يذلا دشار نب فلخ رئاثلل ةقطنملا كلت تعضخ كلذ دعبو ءه1/7١ ةنس يف ىلعألا رغثلا ىلع
 .219 ةديدع تاونس هكلم لصتاو « (م607/ه147) يف طسوألاو ىلعألا نيرغثلا ىلع هذوفن

 ىلع « ىلعألا رثثلا ندم ىدحإ تناكو ٠ سلدنألا يقرش لامش ةقطنم يف عقت : (11نعوءو ةينابسإلاب) ةقشو )١١(
 ةرهدزمو ةرضحتم ةئيصح ةئيدم يمالسإلا رصعلا يف تناكو « ةطسقرس يقرش ًاليم نيسمخ وحن دعبت ةفاسم
 دهعملا :ديردم) , يناوهألا زيزعلا دبع قيقحت « رابخألا عيصرت باتك نم صوصن . يرذعلا) :رظنا . ايداصتقا
 ؟ ا” ص 0 َج 2 قباسلا ردصملا )0 ىسيردالا 0 606 ص 0( ,ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا
 : 1١" ص . سابع ناسحإ قيقحت «راطعملا ضورلا ؛ ىريمحلا

 ةئيدم نم ةبرقم ىلع ةشوطرط نم لامشلا ىلإ عقتو ؛ ىلعألا رغثلا ندم ىدحإ : (1هعدهممم ةينابسإلاب) ةنوسرط ()
 داوقلاو لامعلا رقتسم ةبومألا ةلودلا رصع ةيآدب يف ةنوسرط تناكو . اليم رشع انثا ةفاسم امهنيبو « ةليطت
 ةيفارغج «يركبلا) : رظنا ءاهلامعأ نم ةئوسرط تراص اهلهأ رثكو تعستاو ةليطت نارمع دادزا امددعو «رغتلاب
 ؛ة١ ص ء(م4 «توريب) . ىجحلا نمحرلادبع قيقحت ؛ كلامملاو كلاسملا باتك نم ابوروأو سلدنألا
 . (؟86 ص « قباسلا ردصملا ؛ يريمحلا ,« 187 ص . سفنألا ةحرف ؛ بلاغ نبا

 ج ؛«قباسلا ردصملا ؛ ىراذع نبا ؛ 14 نص (م:1471 ٠ ةرهاقلا )سلوم نيسجم قيقختت :.1 ج ٠ ءاريسلا ةلحل 7
 . ص ؛

 ؛95 ص ا(م ١ وى « ةيملعلا بتكلا راد :توريب ) . برعلا باسنأ ةرهمج « مزح نبا : رظنا )١(
 1111127, 5012 خلل ط٠خب 1115(ه“لد 8ع سمسم لع ؟؟ةلعصسعأه , آب 7١ة]16قعأم , 1969, ب. 0.

 21.1.7106 0884, ةرهومما 1١ ص اء ؟5ج . قباسلا ردصملا « يراذع نبا ؟ ٠١ ص , رابخألا عيصرت , يرذعلا )00(
 3ةكتاسمت , مم. 51-7
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 00 لا 0101202222ببببببببب

 - 195/ه101- 180) اضرلا ماشه نب يضبرلاب فورعملا لوألا مكحلا ريمألا دهع يفو

 قيرذل ةدايقب ىراصنلا ماق م9١ /ه 1917 ةنس يفف ١ ةجنرفلا تامجهل ةشوطرط رغث ضرعت (مى1

 ( ةوانأ(ةه12) ةيئاطقأ ةرامإ بحاص (آمانثك آع ماعانا#) (ناملراش نبا يقتلا سيول يأ) هلراق نبا

 « اهيلع ددشو اهراصح ىلع مدقأف موجهلا اذهب ةشوطرط ةئيدم صخو ىلعألا رغشلا ةقطنم ةمجاهمب

 تارق اضيأ هيلإ تمضنا يذلا نمحرلادبع هنبا ةدايقب ةلمح لاسرإ ىلإ يضبرلا مكحلا ريمألا عفد امم

 نيب ترادو « ةطسقرس يلاو دلوملا ىقشولا سورمعو ةشوطرط يلاو نودبع ةدايقب ىلعألا رغنلا

 ىلإ ادئاع باحسنالا ىلإ قيرذل رطضاو ىراصنلا ةميزهب تهتنا ةيراض ةكرعم ىراصنلاو نيملسملا
 .'' 7 هركسع مظعم لتق نأ دعب هدالب

 رغث حبصأ (م477-101/ ه70-118) مكحلا نب طسوألا نمحرلادبع ريمألا دهع ذنمو

 ( هتيانعب رغثلا كلذ نمحرلادبع ريمألا صتخا دقف « يسلدنألا لوطسألا دعاوق نم ةدعاق ةشوطرط

 ءاهميمرتو هنوصح ةسارحل دنجلاو لاومألاب - كاذنآ - ةشوطرط رغث يلاو 211 ىيحي نب هللادبع دمأو

 نبا ركذيو « ىلعألا رغثلا ةقطنم ةيامح يف هتدعاسمل 2 «سرخللا » ناسرفلا نم ةقرف هيلإ رّيس امك

 ءارجإب  طسوألا نمحرلادبع ريمألا نم عيجسشتب  ماق ىلعألا رغثلاب ةشوطرط يلاو ىيحي نبا نأ نايح

 « ناطلسلا لام نم هدي يف امم «. . تافولعلاو تاقفنلاو بتاورلا ١ مهل فرص امك « هدنج ىلع عئاطقلا

 بقانم لئالج نم ربتعي هلهأو رغثلاب لمعلا كلذ نأب نايح نبا فيضيو ٠ مهودع ىلع مهتيوقتل كلذو

 0و أل ! يعرلا ديعارمألا

 « نودلخ نبا ؛ "7 ص ( ؟ ج « هسفن ردصملا ىراذع نبا ؛ 5٠ ص « ١ ج . برغملا « ديعس نبا : رظنا (1)

 يف مهراثآو نيملسملا خيرات ؛ ملاس زيزعلادبع ؛ 7317١ ص 2 (م1947 ؛ توريب) ؛«غ١ق « 5 دلجم ,ربعلا

 «(م1981 ةيردنكسألا) « سلدنألا يف نييومألاب اهتقالعو ةجئرفلا ةلود « خيشلا دمحم ؟ ١١١6 ص« سلدنألا

 -ةيبرتلا ةيلك ةلجم ؛ «يسلدنألا ىلعألا رغثلا ةقطنم يف نودلوملا ١ « ىفطصم وبأ لامك 77# , ١ال؟١ ص

 آ1ث5101/1811-1/1ذلم, ؟قلكامانع لع 1!'ظكجدعمع؛ 07 ص م944١ ةئس لوألا ددعلا « ةيردنكسألا ةعماج

 مسفانلسمسعب 1 1 , طوق, 1950, م.184 : 111.916 انتخب مد عمات 8[ 5ضن]118ل, 2. 59,

ادبع ريمألا ءارزو نم ناك دلاخ نب ىبحي نب ( يراذع نباو يرذعلا دنع امك هللادبع وأ ) هللا ديبع وه 2(
 نمحرل

 هيلإ دنسأ يذلا دمحم ريمألا هنبا دهع يف مث هدهع يف ( ىلعألا رغثلا لامعأ نم ) ةشوطرط ىلوت امك « طسوألا

 ةداقلا نم اذه ىيحي نب هللاديبع ناكو « دلوملا يسق نب ىسومل هلزع بقع ىلعألا رغثلا ةقطنمب ةدايقلا

 «يراذع نبا ؛ 7١ه 4١5 ص «يكم دومحم قيقحت « سبتقملا ( نايح نبا) :رظنا . ةيمأ ينبل نيصلخملا

 .(1558 ص «قباسلا عجرملا « ىفطصم وبأ لامك ؛ ةا/ص ٠ جا قباسلا ردصملا

 سرخلاب اومسو ؛جولعلاو بيباجملاو نايتفلا اضيأ مهيلع قلطيو ةبلاقصلا كيلامملا انه سسرخلاب دصقي (14)
 دادزا م 0 يضيرلا مكحلا ريمألا دهع لنم ةبلاقصلا كيلامملا ءالؤه مادختسا أدب دقو « مهتمجعل

 مكحلا هنباو رصانلا نمحرلادبع ةفيلخلا دهع يف ةريبك ةجردب مهددع
 يف نويوم | مهيلع دمتعاو هرصنتسملا

 « قباسلا ردصملا ( نايح نبا) : عجار . روصقلاب ميرحلا ةمدخ يف مهنم نايصخلا مدختساو ةرادإلاو شيجلا

 « توريب) ٠١ ىعاقبلا فسوي قيفحت ؛ بيبطلا حفن 2« ىرقملا ؛ 5١( ) شثماه 555 ص ١ ىكم دومحم قيفحت

 ؛(1١)شماه 4 ص ؛ (م1987 ديردم ) « ايئابسإ ىف ةبلاقصلا (؛ىدابعلا راتخم ؛ "؟!ص «(م ١1945 ءركفلا راد

 آ18ا605/1-71تطاجطتم , كاكا ماعم, م 111, مو. 179-172, 717 ص مه راثآو نيملسملا خيرات « ملاس زيزعلادبع

 . 1-7 ص « يكم دومحم قيقحت « سبتقملا : رظنا 20190

 ١ ا/



 0 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 يقرشلا لحاسلا ةقطنم يف ةيسلدنأ ةيرحب تاعامج دوجو ىلع ةيبرعلا رداصملا نم لدتسنو

 دئاقلل وأ ةشوطرط يلاول امإ عضخت تاعامجلا كلت تناكو « ةيسنلبو ةشوطرط لحاسب اصوصخو

 نم ةيقرشلا لحاوسلا ةيامح اهتمهم تناكو « ةطسقرس ةئيدم هتدعاقو ىلعألا رغثلا ةقطنمل ىلعألا

 يرحب طاشنبو « ةيرحبلا ةراجتلاب هسفن تقولا يف نومرقي اوناك امك « ىراصنلا تاراغ وأ تامجه

 ةلودلا لحاوس يأ ) ةيجنرفلا لحاوسلا ىلع تاراغ نشو طسوتملا رحبلل يبرغلا ضوحلا يف ريبك

 ةيسنلبو ةشوطرط يف هلوطسأ دشحب طسوألا نمحرلادبع ريمألا مايقب ديفي ام كانهف .( ةيجنلوراكلا
 يبونجب ( ةسدقملا ةينامورلا وأ ) ةيجنلوراكلا ةلودلا لحاوس ىلع هتامجه ىلاوي لظ لوطسألا اذه نأو
 عتمت يلاتلابو « ةقطنملا كلتب ةيئارصنلا ةمواقملا دعاوق ىلع ءاضقلا ىلع دعاس امم « هلاغ دالب
 . "''"”ةنينآمطلاو نمألاو ءودهلاب ىلعألا رغثلاو ةشوطرط لحاوس

 رداصملاف « تاطابرو سارم ةشوطرط لحاسب ةيرحبلا تاعامجلا كلتل ناك هنأ ظحاليو

 سراحم ةباثمب تاطابرلا هذه تناكو « ةشوطرط برق ةيلحاس تاطابر دوجو ىلإ ريشت ةيفارغجلا
 نيملسملا ءادعأ اههجوي ناك يتلا ةيرحبلا تاءادتعالا درو هللا ليبس يف داهجلاو طابرلل عضاومو

 017 يبل دنألا لحاوسلا ىلع

 طسوألا نمحرلادبع نب دمحم ريمألا دهع يف ضرعت ةشوطرط رغث نأ حجرملا نمو
 (ةيبرعلا يف مهيلع قلطي امك سوجملا وأ ) نييدنامرونلا تاراغ ىدحإل (م8617-887 /ه11/8-؟14)
 كانه نأب يريمحلا هركذي ام ليلدب م8559 / ه56١ يف ةيقرشلاو ةيبرغلا لحاوسلا ىلع مهتاراغ ءانثأ

 رهن) ةشوطرط يداو بصم دنع عقي ناك « ركسعلا وأ ليطبقلا ىمسي ةشوطرط لحاسب اًعضوم

 ؛ ةليوط ةرتفل قاب هرثأ لظ اًقدنخ هلوح اورفتحاو سوجملا هب ركسع عضوم وهو « رحبلا يف (هربإ
 ( ةيسرم ) ريمدت لحاس ىلع مهتراغإ بقع عقو ةشوطرط لحاسب سوجملا وأ نييدنامورلا لوزن لعلو
 . "7 ةجنرفلا دالب وحن مهقيرط يف سلدنألا يقرشب

 « ملاس زيزعلا دبعو « ىدابعلا راتخم ؛_5 1” " ص « ىكم دومحم قيقحت . قباسلا ردصملا « نايح نبا 00(

 . ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسألا) ١. ج . طسرتملا رحبلا ضوح يف ةيمالسإلا ةيرحبلا برات

 ةمجرت . طسوتملا رحبلا ضوح يف ةيراجتلاو ةيرحبلا ىوقلا . س بول دلابتشرا 4 1

 . برعلا تاوزغ خيرات « نالسرأ بيكش ؛ 5١59-55١ ص م55 « ةرهاقلا ) ؛ ىسيع دمحأ

 2١96١ ١65. ص ؛( ت.د «ةيملعلا بتكلا راد .توريب)

 جاح دمحم قيقحت , ةيفارغجلا باتك . يرهرزلا ؛ 00 ص 25ج ١ قباسلا ردصملا « يسيردإلا : رظنا 01(

 ٠١7. ص 2« ( م1958 قشمد) .قداص

 ؛(١)شماه "ص . ”ج ؛ قباسلا ردصملا ١ نالسرأ بيكش 0 104 ص . راطعملا ضورلا ١ يريمحلا رظنا )00

 دومحم قيقحت « سبتقملا « نايح نبا) : يف سلدنألا ىلع ةيدنامرونلا ةراغلا كلت لوح ليصافتلا عجارو
 2 جا « قباسلا ردصملا « يرالع نبا 7١. ص , رابخألا عيصرت . ىرذعلا ؛ 707-308 ص ١ يكم

 ص 00مم « لبقتسملا راد : ةرهاقلا ) .٠ سلدنألاو برغملا خيرات ملاعم « سنؤم نيسح ؛ 91 ص

 ةبتكم : ةرهاقلا ) « لوألا مسقلا «لوألا رصعلا ء سلدنألا يف مالس [ةلود , نانع هللا دبع ؛ ٠٠-١٠١"
 ]قال - 28017821 ذلم, 1ةاما ماع, زر 1, مم. 310 - 311.4 591/- 595 ص ٠ 37ج م14 2 يجئاخلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 5 اك ع أب ال اراب نال عورتا د نس ما طا د انام حالا انا اس هك ع

 قزمتلاو ككفتلا ةلاح تدادزا( م1151-8188 ه١ ٠-1؟1/0) دمحم نب هللا دبع ريمألا دهع يفو

 تايالو نم مهيديأ تحت امب لالقتسالا يف نييركسعلا ةداقلاو ةالولا مظعم ذخأو سلدنألا يف يسايسلا

 ىلع اًضيأ مهذوفن اوطسب نيذلا "7 نويبيجتلا رجاهملا ونب هب لقتسا يذلا ةشوطرط رغث كلذ نمو
 ىبيجتلا رجاهملا نب نمحرلا دبع نب ادمحم نأ يزارلا لوق كلذ دكؤيو « دهعلا كلذ لالخ ةطسقرس

 يسق ينب رطخ ةهجاومل «(م 889 / ه117)هللا دبع ريمألا لبق نم اهمكح اًيلوتم ةطسقرس لخد

 . 47 ىلعألا رغثلا ةقطنمب كاذنآ نايصعلاو درمتلا اونلعأ نيذلا نيدلوملا

 ةشوطرط ةيمهأ تدادزا ( م151-417 /ه170-00”١7) رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا دهع يفو

 لوطسألا نفس ةعانصل اراد اهب أشنأ دقف ؛ سلدنألل يقرشلا لحاسلا يف ةيسيئر ةيرحب ةدعاقك

 اميس ال « لوألا زارطلا نم ةيرحب ةدعاقو امهم ارغث هدهع يف ةشوطرط تزربو :(م54 4 /ها"الال)

 ناكو ؛ اهتعانصل ةمزاللا ربونصلا باشخأ اهب رفوتتو « نفسلا وسرل حلاص ءانيمب عتمتت تناك اهنأو

 دقو « ةجنرفلا دالبو ةنولشرب لحاوس وزغل لوطسألا يف ةشوطرط ءانيم نم نوجرخي نوملسملا

 وزغلل سحامر نب دمحم لوطسألا دئاق جورخ دكؤت ةديدع تاراشإ ةيبرعلا رداصملا نم ائيلإ تلصو

 دنع وسري « وزغلل اهنم جرخ اذإ ناك ةيرملا لوطسأ نأب نايح نبا فيضيو «ةجنرفلا دالب ىلإ اهنم
 ىرخأ قطانم ىلإ هاجتالاب رصانلا ةفيلخلا نم رماوألا هيتأت نيحل «٠ ةشوطرط رغث لحاسب هتدوع
 .'"*برغملا دالب يف مأ ىراصنلا دالب يف ءاوس ةلودلا ءادعأ ةبراحم يف ةكراشملل

 -م95-٠141 /ها19 ةئس هترايزب ماق نأ ةشوطرط رغثب رصانلا ةفيلخلا مامتها رهاظم نم ناكو

 فيفختلاب رمأ ثيح  مهيلع ةضورفملا بئارضلا يأ  مراغملا لقث نم ةشوطرط لهأ ىوكش بقع

 دهع ذنم ىلعألا رغثلا ةقطنمب ثداوحلا حرسم ىلع مهروهظ أدبو : ةيبرعلا بيجت ةليبق ىلإ رجاهملا ونب بستني (1)
 رغثب دمحم ريمألا ىلع - نيدلوملا نم يسق ونب راث امل هنأ يرذعلا ركذيف « طسوألا نمحرلادبع نب دمحم ريمألا
 ىلإ اهتيالو ديسأو (هولفمونمنط) بويأ ةعلق مهل ىنبو ىبيجتلا رجاهملا نب زيزعلادبع ا هون ةطسقرس

 نيدلوملا يسق ينب ةبراحم ةمهمب رجاهملا ينب نم هموقو وه هيلإدهعو « رجاهملا نب زيزعلا دبع نب نمحرلادبع
 امو ؛!ص:رابخألا عيصرت ؛ يرذعلا) يف ليصافتلا عجار « ىلعألا رغثلاب اولقتساو هتعاط نع اوجرخ نيذلا
 .(؟08ص . سلدت يف مهراثآو نيملسملا خيرات 2 ملاس زيزعلا دبع ؛ اهيلي

 سيول قيقحتو رشل ١ جا سلدنألا دالب ركذ « لوهجم فلؤم ؟ 4١-55 ص « هسفن ردصملا « يرذعلا 0(

 ١69., ص ((م1417 « ليردم) « انيلوم

 اتيملاش وردب قيقحت « 5 ج (رصانلا ةفيلخلا دهعب ةصاخ ) سبتقملا نم ةعطق « نايح نبا : رظنا (55)

 « يريمحلا ؛ 8١ ص « قأسلا ردصملا «يرذعلا ؛ 754- "58 ص , (9١ا!/4 ءديردم ٠٠ يتنيروكو

 ؛ 717/-17 ص م1414 , ةيردنكسألا) ةيرملا ةئيدم خيرات ؛ ملاس زيزعلادبع ؛ 4١" ص .قباسلا ردصملا

 ؛؟135ص ((م19318 ؛ ةيردنكسالا ) 2 دئألاو برغملا خبرات يف تاسارد 2« ىدايعلا راثخم

 آطالا - 2501/81 عذتم, اهقعامالمدع 4ىعوطعم 0'ظددد عدم, طديتن, 1931, مر. 83 - 84 2 16.1, 81081184, آه هلك

 0ع طعضتقب م,26 . ْ
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 نيه 330 توق و كداب قرنا و يوما ان رودس اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 ىلإ عفادلا لعلو « كلذب ادهع مهل بتكو ( مراغملا مهنع طقسأو « بئارضلاب مهقاهرإ مدعو مهنع

 ديدش» ينارصنلا ودعلا دالب نم مهبرقو « مهدلب عقوم ةروطخب رصانلا ةفيلخلا ساسحإ وه كلذ

 يف ةراشإلا تقبس امك- عقي ناك ةشوطرط رغث نأو ةصاخ « نايح نبا خرؤملا لوق دح ىلع « ةكوشلا

 .©"'ةربنو ةينولاطق يتكلمم ةهجاوم يفو « سلدنألا يف مالسإلا يضارأ ةيصاق

 : فئاوطلا تاليود رصع يف ةشوطرط

 يداحلا)يرجهلا سماخلا نرقلا ةيادب عم سلدنألا يف ثداوحلا حرسم ىلع رهظت ةشوطرط تاأدب

 يف فئاوطلا تاليود مايقو « ةيومألا ةفالخلا روهدتو ةيبطرقلا ةنتفلا عالدنا ذنم يأ « (يداليملا رشع

 يف نأشلا ةفيعض ةيبلقص ةرامإ فئاوطلا رصع يف ةشوطرط ةرامإ نأ ظحالملا نم هنأ ريغ «سلدنألا

 يذلا رطخلا رودلاب ةنراقملاب ةقطنملا كلت ثداوح يف رّثؤم يسايس رود اهل نكي ملو « سلدنألا يقرش
 . ةيسرمو ةيرملاو ةينادو ةيسنلب لثم ىرخألا ةيبلقصلا فئاوطلا تاليود هتبعل

 ىتح « ديؤملا ماشه ةفيلخلا لبق نم ةباجحلا (لوجنش» نمحرلا دبع هيخأ ةيلوتو م9١٠٠ /ه89

 نأ لوجنش لواح ثيح « يمالسإلا حتفلا ذنم سلدنألا خيرات اهفرع يتلا تارتفلا أوسأ نم ةرتف تأدب

 يف ةيرماعلا ةلودلا طوقسو هلتقمب رمألا ىهتناو « هدض ةروثلا مايق ىلإ ىدأ امم ةفالخلاب هسفنل وعدي

 ةنتفلاب ةيمالسإلا رداصملا يف تفرع ةيواسأم ةنتف بوشنب اناذيإ كلذ ناكو 2م١١٠ 9 /ها"949 ماع

 فرعي ديدج رصع مايقو (م١١٠ /ه517)سلدنألا يف ةيومألا ةفالخلا طوقسب تهتنا يتلا « ةيبطرقلا

 . "7 سلدنألا يف مالسإلا ةلود رايهنا ةيادب لثميو « (يداليملا رشع يداحلا)

 اًباعص تادكن ادادش تناك» هلوقب اًقداص اريوصت ةيبطرقلا ةنتفلا تاوئس ماّنسب نبا روصيو

 قرخو ةريسلا ريغت عم ؛ رورس مت الو 1 . فيح اهيف مدعي مل , ةمتاخلاو ىهتنملا ةحيبق ...تامرئشم

 814141. 81081884, هم. هناب م. 24 ؛ 1758 ص . 0 ج . قباسلا ردصملا « نايح نبا ٠ يتنيروكو اتيملاش (5)
 رشن 0 «قباسلا ردصملا « ىراذع نبا ) : ف فئاوطلا تاليود مايقو ةبطرقلا ةئتفلا ةرتف لوح ليصافتلا مجار فقف]

 « طابرلا ٠ لاسئفورب ىفيل رشن 231 ق  مالع ا لامعأ « بيطخلا نبا ؛ اهيليامو "١57 ص « لاسئفورب ىفيل

 .ىدابعلا ؛اهيليامو "47 ص ..مهراثآو نيملسملا خيرات « ملاس زيزعلا دبع ؛اهيليامو ١١5 ص ء(م5
 «27”ق« لوألا رصعلا .قباسلا عجرملا «نانع هللادبع 2 ة96-/ا/ ص 3 سلدنالاو برغملا خيرات يف تاسارد

 11. 54013185, ظدوهت ءانك 18 ءطانأع لاذ 0دلتلالا آترصقإلإله0ل, لع 20لهانع, 1ع تقتنع, 1948: آلظالاآ -؟ اهيليامو 81 ص

 21017814 ل , امأمأععر ( , اك, مم . 311-341 ٠

 ./ا١



 قي

 تاءاطظعلاو.تابلقتلا نس:نورف ::سلدتألا دخت

 برعلا نم - داوقلاو ءارمألا لغتسا نأ ه1 99 ماع تأدب يتلا ةاسأملا كلت نع جتن دقو ؛ «. . . ةبيهلا

 سلدنألا ططخ اومستقاف «قطانم نم مهيديأ تحت امب مهلالقتسا اونلعأو ةصرفلا - ةبلاقصلاو ربربلاو

 يلاتلابو ٠ سلدنألا يف مالسإلا ىوق فاعضإ يف ريبكلا هرثأ هل ناك امم « ضعب ىلع مهضعب بلغتو

 َ ("*!,هدالب يف نابسإلا ىراصنلا عامطأ دايدزا

 يأ :؛(م١١١1 /ه5٠5)ىلإ عجرت ةيبطرقلا ةئتفلا ءانثأ ةشوطرط نع انيلإ تدرو ةراشإ لوأ لعلو

 هتميزه بقع « '' '” ملاس ةنيدم كرت امدنع '' " يبلقصلا حضاو اهيلإ جرخ دقف « ةنتفلا بوشن ةيادب عم

 نيعتسملا ةفيلخلا ىلإ ثعب ىتح ةشوطرط ىلإ لصي داك امف « نيعتسملا ناميلس ةدايقب ربربلا شيج مامأ
 ةدعاسملا مهنم بلطي ةنولشرب ىراصن ىلإ لسرأ هسفن تقولا يفو « نامألاو حفصلا سمتلي ةبطرقب
 هدنمير قفاوو « سلدنألا يف طسوألا رغثلا ةدعاق ملاس ةنيدم نع مهل هيلخت ريظن ربربلاو نيعتسملا دض

 رداصملا يف ىمسيو) دئقمرأ هوخأو ةنولشرب بحاص (هسسود 8061 1[1 ثلاثلا ليروب نومار)

 ةنتفلا ءامعز نأ ىلع لدي امم ؟) يرغملا ضرعلا كلذ ىلع (ة11067801 20206 06 ان188ا1 ةينابسإلا

 سلدنألا يف مالسإلا ةلودل ايلعلا ةحلصملاب طق اومتهي مل - يبلقصلا حضاو ىتفلا مهنمو - ةيبطرقلا

 191/7(2 « توريب) « سابع ناسحإ قيقحت :ا١دلجما ق« ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا 2 ماسب نبا . رظنا تم

 نيملسملا خيرات  ملاس زيزعلا دبع ؛ 15١ ص «(تثوريب ةعيط ؛ اجت بيع ا حفن « يرقملا ؛ 73١ ص

 ص م « ةرهاقلا ) « يسلدنألا مزح نبا 2 سيوع ميلحلا دبع ؛ اهيليامو 7507 ص « مهراثآو

 ؛١١"[5 ص « )م ١9/1 «فراعملا راد : ةرهاقلا) « ةثلاثلا ةعبطلا « ةيسلدنأ تاسارد 2 يكم رهاطلا ١-07

 11. 8401185, "0 هدقأل هرم ءاممعو ةهطتع 18 جمعه لع 6و عربي لع 1ةهتكذم", تلد فس لهاانن, 7ول, 20301, ل

 (1960), مم. 320-319 تع ش117 1011, ظا هعاصم لع همم قمتم, !/[دفانقلب 1978, 6

 نايتفلا زربأ نمو « كلملا دبع رفظملا هنباو رماع يبأ نب روصنملا يلاوم دحأ 1 محل

 كلامملا دض رفظملا تاوزغ نم ديدعلا يف كرتشاو ىلعألا رخنلا ةقطنمل ًادئاق ناك .ريخألا دهع ىَف ةيرماعلا
 راصنأ نم ةيادبلا يف ناكف ؛ ةيبطرقلا ةئتفلا ثداوح يف حضاو مهاس لوجنش لتقم دعبو .ةيئارصنلا ةينابسإلا

 ةيلوت نلعأو هلتقب ماقو هيلع بلقنا مث طسوألا رغثلاو ةلطبلط هالو يذلا يدهملا رابجلا دبع نب ماشه نب دمحم

 ديؤملا ماشه ةفيلخلا ةطرش بحاص ةعادو نبا دي ىلع (م1١١1/ه501) لتق نأ ىلإ كلذك لظو ء«ربربلا
 خبرات « ملاس زيزعلادبع ؛١6١٠١ م١١5١ ك؛.ةص 20ج «قباسلا ردصملا « يراذع نبا) : رظنا .ةبطرقب

 .(0194-1718 4٠" .778ص . مهراثآو نيملسملا
 . سلدنألا يف طسوألا رغنلا ةدعاق ةيومألا ةلودلا رصع يف تناك :(246015ةهء!1 ةيئابسؤإلاب ) ملاس ةئيدم (3)

 طيرجم نيب قيرطلا ىلع (ديردم) طيرجم نم يقرشلا لامشلا يف عقت يهو « ةينارصنلا ةلاتشق ةكلمم اهتهجاومل
 عم سلدنألا اولخد نيذلا ربربلا ةداقلا دح 0 ا اقو . ةطسقرسو

 ةرثكب زاتمتو «ةيلهس ضرأ يف عقت ةرماع ةليلج ةنيدم اهنأب يسيردإلا اهفصيو هيلإ تبسن اذلو ا
 !(585) شماه 0١5 ص دومحم قيقحت « سبتفملا ؛ 007 ص ؟ج «قاتشملا ةهزن ) : رظنا ٠ نين ىلا

 3١(, ص «ةيسلدن | ةيفارغجلا مالعألا «ىسافلا دمحم

 ص ؛ مهراثآو نيملسملا خيرات 2 ملاس زيزعلا دبع ؛ 357-14” ص 2 57ج قباسلا ردصملا 2 يراذع نبا : رظنا 00

 ,17606-5901 ص ((م49 3 ةيرددكسألا ) 3 ١ ج « ةيمالسإلا سويلطب خيرات 2 ملاس رحبس ؟ 7

 ةممانة100 8]ات الاثر 8لةصاسدل لع طاواوعتم لع ظكممسمب انآ. دكت, 1947, م0.506- 507 لي خ11 "1010, 45

 لفل



 0 اا 0 0 089 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 نابسإلا ىراصنلاب ضعبلا مهضعي ىلع اوناعتسا كلذ ليبس يفو ؛ ةيتاذلا مهحلاصمب اومتها امنإو

 . ةيقالخأ وأ ةينيد تارابتعا ىندأ نود ناطلسلاو ذوفنلا يف مهتبغرو ةيصخشلا مهعماطمل اًفيقحت

 اهرداغ نأ ثبلي ملف « ةشوطرطب اليوط رمتسي مل يبلقصلا حضاو ىتفلا نإف , رمألا ناك امفيكو

 كانه امهب تقحلو « يدهملا رابجلا دبع نبا عم اهب عمتجيل ةلطيلط ىلإ (ه0٠٠4) اهسفن ةنسلا يف

 .'""!ةبطرق ةرضاحلاب ربربلاو نيعتسملا ةفيلخلا شيج ةلزانمل اًدادعتسا « ةنولشرب ىراصن هئافلح تاوق

 همصخو نيعتسملا ناميلس نيب ةرمتسملا بورحلاو ةبطرق ةرضاحلاب لاوحألا بارطضال ةجيتنو

 دالب ىلإ هاجتالاو ةبطرق ةرضاحلا ةرداغمو «مهسفنأب ةاجنلا (ةيرماعلا) ةبلاقصلا نايتفلا رثآ يدهملا

 ةيسرمو ةيسنلبو ةينادو ةيرملا يف ةيبلقص ةيفئاط تاليود ةدع اوسسأ ثيح ؛سلدنألا يقرش
 ءوده نم ةقطنملا كلت هب تزيمت ام « تاذلاب سلدنألا يقرش ىلإ مهحوزن عفاود نم ناكو «ةشوطرطو

 نأ ىلإ يراذع نب ريشي ىرخأ ةيحان نمو '') ةبطرقب ةمدتحملا ةنتفلا ءاوجأ نع اديعب يبسن رارقتساو

 ىلع بلقنا (م9١١1 /ه7949) ةبطرقب مكحلا ىلع ىلوتسا امل يدهملا رابجلا دبع نب ماشه نب ادمحم

 « هنم اوشحوتساف ١ « هيلإ مهُبرقو سانلا لذارأو ةماعلا نم [دنج ذختاو ةيربربلاو ةيبلقصلا نيتفئاطلا

 وهو رخآ اًببس بيطخلا نبا فيضيو ''؛* سلدنألا يقرشب قاحللاو ةبطرق ةرداغم ىلإ ةبلاقصلا رطضاو
 « كلذ نم ةبلاقصلا يشخف « ربربلا هيلإ برق ( م7١١1 /ه5 "٠1 ) ةبطرق نيعتسملا ناميلس لخد امل هنأ

 , 8 ةنينأمطلاو نمألا ثيح سلدنألا يقرش ىلإ ءاجتلالاو رارفلا اورثآو

 رصعو ةنتفلا ةيادب يف ةشوطرطب لقتسا نم لوأ يرماعلا ادهاجم نأ ىلإ ةيبرعلا رداصملا ريشتو

 ىلإ هجتاو ( م١٠١٠ /ه0٠4) ةبطرق نم جرخ يرماعلا ادهاجم نأ نودلخ نبا ركذيف ؛ فئاوطلا

 . "57 اهب لقتساو ةيناد ىلإ لقتناو اهرداغ نأ ثبلي مل مث ءاهيلع ىلوتساو ةشوطرط

 .55 ص « جا 2. قباسلا ردصملا ؛ يراذع نبا 025(

 ص ٠ ةيرملا ةنيدم *يرات ١ ملاس زيزعلا دبع ؛؟06١1١1 ١٠١5 ص 2 ١1ج ,قباسلا ردصملا ١ يراذع نبأ :رظنا م

 « ىفطصم وبأ لامك ص م48 )2 ةرهاقلا ) ةيناثلا ةعبطلا اينابسإ يف مالسإلا 2 عيدبلادبع يفطل 4

 ؛ 5١ ؛ 55ص «م١/19 ةيردنكسألا بادآب تشقون ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر «ةيسنلب ةئيدم خيرات
 11.514.611124 , 1115019 دتاتكال ] هدنقهنم لع ؟7هل عم أمر اب 1 , م.136, ا-خالآ10 845515155117111, ادع "أدع هت ؟هلل 0[

 طع طورعاو للدعم 1لعسب ]عروعإل, 1983, م.100 تع 1311:1814]20.1.11 + ةره "تلاه لع 182 كتأهر 2.

 8١-87. ص . جس , برغملا نايبلا يراذع نبا 00

 . ١1١9 ص .'١ق « مالعألا لامعأ بيطخلا نبا (5"9)
 ص ؛ )م اةوالا « ىلعألا ةسسؤم تاروشنم :تاوريب ) ؟ ج «ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا «نودلخ نبا : رظلا (6)

 . ١٠١١ 5١7 ص 3 ١ ج ؛ سلدنألا دالب ركذ « لوهجم فلؤم ؛«١ 5

 ؟/ا١



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورف : نلدتالاا .٠ جد مدعو داع تو وة ا اش ل مم

 يلاوملا وأ نايتفلا دحأ ناكو ةشوطرط مكح (يرماعلا) "7 يبلقصلا بيبل ىلوت كلذ بقعو

 رصانلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نب دمحم نب (عبارلا) نمحرلا دبع ةعيابم يف اوكرتشا نيذلا ةيرماعلا
 برغ لامش  (هامانه16) تنوبلأب ميقي ناك ثيح سلدنألا يقرش يف ةفالخلاب يضترملاب بّقلملا
 لشفلاب تءاب ةيرماعلا نايتفلا ةلواحم نأ ريغ ء« ه5 ليقو م11١1 /ه85 ٠8 ةنس يف كلذو  ةيسنلب

 نب يواز ةدايقب ربربلا يديأ ىلع ةطانرغ رهاظب هعايشأو يضترملا اهب ينم يتلا ءاركنلا ةميزهلا دعب
 ."87م18١1 /ه4:4 ماع هعرصم يضترملا يقل اهيفو «يجاهنصلا يريز

 "39" يبلقصلا كرابم عم اًصوصخو ءايوقألا هناريج عم هتقالع ديطوت ىلع يبلقصلا بيبل صرحو

 وهو هب صبرتملا هودع ةهجاوم يف هدناسي ىتح ةيعبتلا نم عونب هل نيدي ناك هنأ ودبيو 3 ةيسنلب بحاص

 بيطخلا نباف « ةشوطرط ةرامإ ىلع ءاليتسالا ىلإ علطتي ناك يذلا ةطسقرس بحاص 4” يبيجتلا رذنم

 فئاوطلا رصع لئاوأ يف ةشوطرط مكح يذلا يبلقصلا بيبل نيب اوطلخ نيثحابلا ضعب نأ انه ةظحالملاب ريدج 2070

 سبيب يإ وتيرب ينابسإلا ثحابلا ىريف . تاونس ةدعب كلذ دعب ةشوطرط مكح يذلا يبلقصلا ليبن هليمز نيبو
 لئاوأ) فئاوطلا رصع ةيادب ذنم ةشوطرطب لقتسا يذلا وه يبلفصلا ًاليبن نأ ىللنراس ًايليلك ةيلاطيإلا ةثحابلاو
 يتلا تالمعلا نأو ؛ ل فلا منجا لمحت ةلمع اع راعي لاو ىلع اه امهر ار ىف انيتسيو (0 15 ه8 قرشا

 كلت يخرؤم مظعم نأو ةصاخ يأرلا اذه باحصأ عم قفتأ ال يننأ ريغ - بسحف ليبن مسا لمحت امنإ اهيلع رثع

 يالا كارد نبأ رع تشل ناويد ىلع ةوزاح يزال نار انج نبا هنع لقني يذلا نايح نبا مهسأر ىلعو ةرتفلا

 رصع ةيادب يف ةشوطرط مكحب لقتسا نم لوأ وه ىبلقصلا ًابيبل نأ ىلع اوعمجأ دق مهلك ةرتفلا كلتل رصاعملا
 «قشمد) « ةيناثلا ةعبطلا « يكم دومحم قيفحت ٠ جارد نبا ناويد) رظنا : نتملاب هانتيثأ ام وهو فئاوطلا

 ردصملا «٠ يراذع نبا ؛ ٠١ ص ؛ ١دلجم ” ق ؛ قباسلا ردصملا « ماسب نبا) ١ (ةيشاحلا 95٠) ص , (ه 8

 اضيأ نراقو 2505 فلق6ص .؟"ق ١ قباسلا ردصملا « بيطخلا نبا ؛١53؟ لكش ص , ”ج «قباسلا

 ص ٠ يرماعلا دهاجم ؛يللنراس ايليلك 2١9 ص ' ايئابسإ يف ةبلاقصلا « يدابعلا راتخم : يف درو امب

 21111810 7 1711/85, آبمو 8 هرعو لع هلق , !ادطنتل, 1926, صب 37-39. 01114

 2 مج :عييباتلا يف لماكلا « ريثألا نبا 0 407-405 ص 0 ١دلجم ١ ق ٠, قباسلا ردصملا ١ ماسب نبا :رظنا مج

 دلجم « ةطائرغ رابخ يف ةطاحإلا « بيطخلا نبا ؛ 44 ص ((م19/1 ؛ توريب ) « قاقدلا فسوي دمحم رشن

 « ريخلاو أدبتملا ناويدو ربعلا 2( نودلح نبا ؛ ؟9ا/ ص ء(ما6 ,رهاقلا ) « نانع هللا دبع قيقحت ا

 ؛ ةيرملا ةئيدم خيرات , 708-101 ص . مهراثآو نيملسملا خبرات . ملاس زيزعلا دبع ؛ ١14 ص « 4 دلجم
 “م ١945 « ةفاقثلا راد :ةيردنكسألا) « سلدنألاو برغملا يف نويرهفلا « يدورابلا ناوضر ؛"55-50 ص

 م118710 ا 1/19/185, هز, ناب مم. 38-31 ني 11.8الظ خلل طخ هج. كار انم.,241 . 575 ص

 ىلوم يرماعلا جرفمل ًادبع هرمأ ةيادب يف ناكو سلدنألا يقرشب ةيرماعلا يلاوملا دحأ يبلقصلا يصخلا كرابم وه 0,84(
 نأ ثبلي ملو ؛ ةنتفلا بوشن دنع ةيسللبب ةيقاسلا ةلاكو يبلقصلا رفظم هليمز عم ىلوت مث رماع يبأ نبا روصنملا

 - رفظم هليمز عم . . ىلوتي كرابم لظو « كانه ةرامإلاب أمهل ىضنف نايح نبا لوق دح ىلع هتابرض رهدلا برض
 يف ةريخللا أسب نبا : يف ليصافتلا بارم18١1-- ١/4 اع وأ 4 ١8 ماع تام ىتح ةيسنلب

 ؛169-151 , " ج , قباسلاردصملا « يراذع نبا ؛ ٠١ ىلا 1" ص « ١ دلجم ؟ ق « ةريزجلا لهأ نساحم
 275١60 ص ."7ق ' مالعإلا لامعأ « بيطخلا نبا ؛ ١69-١11 ص « "جس .؛ هسفن ردصملا ؛ يراذع نبا

 11.3184للطظذب هم.كأ. ؟ 517-١ ص « ةيسنلب ةئيدم خيرات « ىفطصم وبأ لامك ؛ ١١ ص « ةبلاقصلا « يدابعلا
 1. مو. 149-3

 رغئلاب ةدايقلا ىلإ ىقرت مث دنجلا ضرع نم ًالجر هرمأ ةيادب يف ناك يبيجتلا ىيحي نب (لوألا) رذنم مكحلا وبأ وه (40)
 2” آآ0 ناميلس هرقأف ةيبطرقلا ةنتفلا لالخ هذوفت دادزاو « ةيرماعلا ةلودلا دهع رخاوأ يف . (ةطسقرس) ىلعألا

١ 



 000 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 ىلع يبيجتلا رذنم ىلوتسا امدنع يبلقصلا كرابم اهريمأب دجنتساو ةيسنلب ىلإ رف يبلقصلا اًبيبل نأ ركذي
 ةوفص نم سراف ةئامسمخ نم ةوق سأر ىلع كرابم هعم فحز العفو « ةطسقرس ىلإ اهمضو ةشوطرط

 بيبل هفيلح ىلإ ةشوطرط ةرامإ كلذب كرابم داعأو « يبيجتلا رذنمب ةميزهلا اولزنأو « هدنج
 41١9(

 يبلقصلا .٠

 ىلإ نايمتني امهنوك ىلإ عجري ىبلقصلا بيبل ةدجنل كرابم ةردابم يف ببسلا نأ قبس امم جتنتسنو
 ةقطنمباهذوفن ميعدت ىلع صرحت تناك يتلا « ةيرماعلا يلاوملا وأ ةبلاقصلا ةفئاط يهو ةدحاو ةفئاط

 ءاليتسا نإف ىرخأ ةهج نمو « ةيسنلبو ةشوطرط ىلإ مهناطلس دمو مهترامإ ةعقر عيسوت يف نوعمطي

 كرابمل ةعضاخلا ةيسنلب ةرامإ يضارأ نم !دج برتقت هذوفن ةقطنم لعج ةشوطرط ىلع يبيجتلا رذنم

 .رفظمو

 كلذلو ؟؛ ةسايسلاو ءاهدلاو مزحلاب اًفوصوم ناك يبلقصلا اًبيبل نأ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو
 فتكي ملو '*”اهدراوم ةلق مغر « تاونس ةدع ةفيعضلا ةشوطرط ةرامإل همكحب ظفتحي نأ عاطتسا

 رصاعملا  نايح نبا نع ًالقن  ماّسب نبا ركذيف ؛ ةريصق ةرتفل ةيسنلب ىلإ اًضيأ هذوفن دتما لب « كلذب
 هفيلح ةوعدب اهلهأ ماق « (ه9٠5 وأ ه 508 ) ةيسنلب بحاص كرابم توم بقع هنأ - ثداوحلا كلتل

 ؛ هيلع نييسنلبلا ةروث ىلإ ىدأ امم مهيف ةريسلا ءاسأ هنكلو « مهدلب مكح ىلإ ةشوطرط بحاص بيبل

 هترامإ ىلإ ةفاضإلاب ةيسنلب مكح يرماعلا دهاجم ىلوت نيح يف « ةشوطرط هدلب ىلإ رارفلل رطضاف
 هصرحو ينارصنلا ةنولشرب بحاص (1ةن>02 80:1611) هدنميرل ىبلقصلا بيبل ةعناصم نأ ريغ « ةينادب
 اوماقف « هيلع ةشوطرط لهأ ةروث ىلإ اًضيأ ىدأ هلامع دحأك هسفن لعج ىتح هيلإ برقتلاو هتدوم ىلع

 / ه15١4 ) هتافو ىتح ىلعألا رغثلا يف اهمكحي لظو «(م ٠١1 /ه7٠14 ) ةطسقرس ةدلب ةيالو ىلع نيعتسملا د--
 ص ٠ يكم دومحم قيقحت ؛ جارد نبا ناويد) : يف هنع ليصافتلا رظنا : ىيحي هنيأ هفلخخو ( 4١٠-ما1١1

 «يراذع نبا 1١8١٠ 1١868-21١85« ص(. ١1دلجم١ ق٠« قباسلا ردصملا ,ماسب نبا « (ةيشاحلا) - ١ ؟

 581810 ال ١١9 ص . ؟ ق « مالعألا لامعأ ء« بيطخلا نبا ء١ال1/6١5-1 « ١١؟ ص " ج ؛قباسلا ردصملا
 17117185, 0م. هلتأب مه. 43,125 ع م1118 11011 هم. كار مر, 39-49

 .١515-؟5609 ص 2 7 ق « مالعالا لامعأ « بيطخلا نبا : رظنا 2(

 مهنمو سلدلألا يقرشب ةبلاقصلا فئاوطلا ءارمأ ىلع دفو يلطسقلا جارد نبا رعاشلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت (4؟)
 : اهنم ةليوط ةديصقب هحدمو ةشوطرط بحاص يبلقصلا بيبل

 ؟براغ لاله نمالإ قفألا ىف ًاعلاط ًاردب كانيع ترصبأ له
 هاذم هيلإ ثيده ةفرلخو ةفيلخ كيلع يدعب نم هللاو
 يبئاكر خانم نم بيبل يعاد يتوعد يبلي نأ كديبو ينيب

 : لوقيف ةيرماعلا ةلودلا ةمدخ نم امهنيب طبري امب جارد نباب ركذي مث
 بسانمو ةبارق لكب يرزت رسماع نم معفاوشب هزهأو

 رظنا . لئاطب ةبلاقصلا ءارمألا نم هريغ وأ بيبل نم رفظي مل ارد نبا نأ الإ حيدملا كلذ نم مغرلا ىلعو

 ,(9-45 ص ؛ جارد نبا ناويد) يف . ةديصقلا

١/6 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-0-2-2 0002 0 ل ملل لس سم عع حس حام ا اع ع

 مضو مهيلإ عرسأف « ةطسقرس بحاص أ” يبيجتلا لوألا رذنمب اودجنتساو ٠ هيلع اوضق ليقو هعلخب
 كلذ نأ ريغ « باعص نود تاونس ذنم هيلإ ىعسي ناك يذلا هفده كلذب ققحو « هترامإ ىلإ ةشوطرط

 كلذ نع جتنو « سلدنألا يقرش ةفطنمب نييبيجتلل اريطخ اسفانم ناك يذلا يرماعلا دهاجم طخس راثأ

 مكح دانسإ ىلع ةقطنملا كلتب ةيرماعلا يلاوملا قافتاب رمألا ىهتناو « نيفرطلا نيب برحلا عالدنا

 يف« (م١٠١٠ /ه١41) روصنملا ديفح «رماع يبأ نب (لوجنش) نمحرلادبع نب زيزعلا دبع ىلإ ةيسنلب
 قرش ةفطنمب ايبسن عاضوألا ترقتسا كلذبو « ةشوطرط مكح (يرماعلا) يبلقصلا لتاقم ىلوتي نيح
 0 دألا

 تاليود رصع يف ةشوطرط مكح اولوت نيذلا ةبلاقصلا ءارمألا زربأ نم يبلقصلا لتاقم ربتعيو

 ةربخلاو ةءافكلا يوذ نم ةعومجمب ناعتسا امك «طاشنلاو ةسايسلاب رداصملا هتفصو دقف فئاوطلا
 نم ىراذع نبا رخسيو «ةلملا فيسو ةلودلا زعمب لتاقم بّقلتو « هترامإ نوؤش رييست يف ةيرادإلا
 , 2420(... هنعو هيلإ هب بتكي ناكف ٠ هسفنل هعرتخا بقل  هنإ: لوقيف كلذ

 دمحم نب اماشه اوعياب نيذلا ةبلاقصلا نايتفلا نيب نم ناك يبلقصلا ًالتاقم نأ رداصملا نم حضتيو

  كاذنآ  اًميقم ماشه ناكو « ةفالخلاب هللاب ٌدتعملاب بّقلملا رصانلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نبا
 دمحم نب روهج مزحلا وبأ ريزولا قفتاف « يضترملا هيخأ لتقم دعب نييرهفلا مساق ينب دنع تنوبلأب

 سلدنألاب ةفالخلا ةداعإ ىلع يبلقصلا لتاقم مهنمو ةبلاقصلا نم روغثلا ءارمأ عم ةبطرقب ةعامجلا خيش

 ماع ةفالخلاب ماشه ةعيابم تمت اذه ىلعو « ةبطرقب ةيدومحلا ةفالخلا ءاهنإو «ةيمأ ينب ىلإ
 ماعةبطرق لوخد نم هراصنأ ةدعاسمب نّدكمتو ؛ هللاب دتعملاب بّقلتو (م77١1/ه414)

 ,407(م1099//ه47)

 باوصلا نكلو ؛ دوه نبا هنأ ركلف « ةرثفلا كلت يف ةطسقرس بحاص مسا هيلع طلتخا ماسب نبا نأ انه ظحالي (5)
 هانتبتأ ام وهو ؛م1١1-11١١717/ه1154 ىتح ه161 ذنم ةطسقرس مكح يذلا ريجتلا ىيحي نب لوألا رذنم هن

 "٠ ج .قباسلا ردصملا 2 يراذع نبا ؛؟١-١١5 ص. ١ دلجم ؛ ١ق . ةريخللا ؛ ماسب نبا :رظنا نتملاب

 . قلل" 10116, هر, كار مم.47 ١16 ص

 ؛ برغملا نايبلا ؛ ىراذع نبا ؛ 1٠١-١١ ص « ١ دلجم « ” ىف ؛ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا ء ماسب نبا (5)
 11.3011خ4ل124, هم.ءأأ. 1. مم. ؛ ١ ص . ةيسنلب ةئيدم خيرات ٠ طم وأ لاعع ؛ 1١54-110 ص ء"ج

 ثيح « ةيسنلب مكح هيلوت لبق هلترمب قي ناك رماع يبأ نب زيزعلا دبع ريمألا نأ انه ةراشإلاب ريدجو ؛ 241-32

 . ةيسنب محل ايراعا نانا ءاعدتسأ ذأ ىلإ اهب ميش لو بدلا يجي نب رطم اهيحانع فك ىف نيعي ناك
 يبيجتلا رنم عم سلدنألا يقرشب ةبلاقصلا و ةيرماعلا نايتفلا هيلإ لصوت افافتا كانه نأ جتنتسن نأ نكمي انه نمو
 ةشوطرط نع رذنم ىلختي امئيب « رماع يب نير زعلادبع رمال ةيسشلب عك قرع يرماحلا دهب نأ ىلع

 . 73١4 ص ؛ 7ج . برغملا نايبلا : يرا نبا 0)

 ؟1-18ا/ص ؛(م 1977 ةيرصملا رادلا :ةرهافلا) ١ سلدنألا ةالو ركذ يف سبئقملا ةوذج « يديمحلا :رظنا (51)
 برغملا « ىبرغملا ديعس نبا ؛اهيليامو 06 ١« دلجم ” ق ؛ قباسلا ردصملا « ماسب نبا

 رابساج اهرشن ( سلدنألاو برغملاب صاخلا ) ١؟ ج ٠ برألا ةياهن « ىريونلا ؛ 00 ص .؛ ١ ج ؛برغملا
 .717 ص . سلدنألا يف مهراثأو نيملسملا خيرات < ملاس زيزعلادبع ؛ 1507 ص «(م1911/ ةطانرع) « وريمير

 و/ا١ا



 ااا ا ا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ا ااا ا عا ا هاا ا ا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 ةشوطرط بحاص لتاقم طبرت تناك يتلا ةبيطلا ةيدولا تاقالعلا ىلإ تاياورلا ضعب ريشتو
 طباورلا كلتل امعد تارافسلاب هيلإ لسري ريخألا ناك ثيح ؛ ةبطرقب هللاب ٌدتعملا ماشه ةفيلخلاب

 (48) ةيئاد بحاص يرماعلا دهاجم نب ىلع ةلودلا لابقإب ةديطو تاقالع هطبرت ثناك امك (؟”امهنيب

 دقف 2 (م١71١1/ه455؟) هللاب دتعملا ماشه علخ دعب ةيومألا ةفالخلل اًيلاوم يبلقصلا لتاقم لظو

 بحاص رماع يبأ نب زيزعلا دبع اضيأ مضت تناك يتلا ةيسلدنألا ةفئاطلا ىلإ (م0١٠"7 /ه 5717 ) مضنا

 نباو ةبطرق بحاص روهج نباو « ىلعألا رغثلاو ةطسقرس بحاص يماذجلا دوه نب ناميلسو ةيسنلب
 موعزملا ديؤملا ماشه ةفيلخلل وعدت ةيسلدنألا ةفئاطلا كلت تناكو « ةيرملا بحاص يبيجتلا حدامص

 يحورلا ءالولا كلذ دكؤي 24” ةيليبشإب دابع نب ليعامسإ نب دمحم مساقلاوبأ يضاقلا هبّصن يذلا -

 ءارمأ فده ناكو « ةشوطرطب يبلقصلا لتاقم اهّكس يتلا ةلمعلا ىلع همسا شقن ديؤملا ماشه ةفيلخلل

 ةيمسالا ةيعبتلا مهنالعإب كلذو ةيعرشلا نم اعون مهمكح غابسإ - برعلاو ةبلاقصلا نم - فئاوطلا

 00 نييومألا ءافلخلا دحأل

 يبأ نب زيزعلا دبع روصنملا نيبو هنيب يبلقصلا لتاقم دهع رخاوأ يف تءاس تاقالعلا نأ ودبيو
 ركذيف « سلدنألا قرشب فئاوطلا ءارمأ ىوقأ نم ناكو « (م71١1 /ه557 : ت ) ةيسنلب بحاص رماع

 ىلإ ةبطاش نم فحزف « ةيرماعلا يلاوملا وأ ديبعلا نم اًشيج لسرأ زيزعلا دبع روصنملا نأ ماّنسب نبا
 امم . ه55ه5 ةئس هلتقمو لتاقم ةميزهب برحلا تهتناو « يبلقصلا لتاقم اهريمأ ةبراحمل ةشوطرط

 هللاب دتعملا اشه ةفيلخلا اهثعب يتلا تارافسلا ةلثمأ نمو « 015 ص ١م ا ق « قباسلا ردصملا « ماّسب نبا 27

 يبأ عم ةش رطب عمتجا يذلا ةريغملا نب زئاف هريزو اهسأر ىلع ناك يتلا ةرافسلا « ةشوطرط بحاص لتاقم ىلإ
 ةعملا نينمؤملا ريمأ ىلإ ةبطرقب تقحل ول :١ زئاف هل لاقف « كاذنآ ةشوطرط ءابدأو ءارعش دحأ يعاضقلا عيبرلا
 : ًارخاس عيبرلا وبأ هدشنأف ءانعم ةرازولا ىلع اهب لصحت تنك هللاب

 ريزو اي تنأ نم ريزو 2 اريزو ىعدت امك كبه
 ريمألا رزو نم فيكف 2 ىنعم ريمألل ام هللاو

 يتلا ةيبطرقلا ةئتفلا ةرتف يف لالحمضاو فعض نم ةيومألا ةفالخلا هيلإ تلصو ام ىدم ىلع لدت امنإ تايبألا هذهو
 ف « ةريخذلا ) : رظنا م١1١٠ /ه55717 ماع ايئاهن ةفالخلا تطقس نأ ىلإ ةلعتشم تلظو ٠ لوجنش لثقم تبقعأ

 .(ه١ 8 ص٠ ١م

 .7717ص « ١دلجم ” ق ؛ قباسلا ردصملا « ماسب نبا 2(

 يف ةفالخلا ةرضاح ةبطرق « ملاس زيزعلا دبع ؛١9١ ص٠ "جا قباسلا ردصملا « ىراذع نبا : رظنا (54)

 ص «.سلدنألاو برغملا خيرات يف تاسارد . ىدابعلا 2 1707 ص ؛(م١191توريب )١١ج «سلدنألا
 مللط]ثا37 11 فقالا 6 ؟ 15 ص ( (م1909+ قشمد ) ءروهج ىنب ةيروهمج ( يفوصلا د ؛15-4

 2لثل5ك هغ (ن مه21808, 141 ةنطتن,1974 2, 4

 00طاآتعم ال ةفتطآلا, [ءوغدلم لع ةليستعسه العم قعوطتوم - 8مموسماف, ةلدكاملب 1879, مص. 183-181 © (ة:)
 ط1 17 17107185, هم. كاب م.37 .

 نه



 تاءانطعلاو تابلقتلا نس نؤرفق ٠ نسلدتألا "تدي دال ووو دل مال تلا تم متاع لا ل

 ىتح م57١٠ /ه5417/8 ةنس لنم ةطسقرس مكح ىلوت) دوه نب ناميلس نب دمحأ هللاب ردتقملا بضغ راثأ

 « يبلقصلا لتاقم عم ةقادصو فلاحت ةقالعب - حجرألا ىلع  طبتري ناكو (م87١1 /ه417/0 ةئس

 امم ؛ ىلعألا رغثلاو ةطسقرس باحصأ دوه يب هناريجل ةيعبتلا نم عونب نيدي ناك ريخألا نأ بلاغلاو

 لتاقم لتقمل هبضغو (يبيجتلا رذنم أطخ ماسسب نبا هركذيو) دوه نب ردتقملا ريمألا طخس ببس رسفي
 , *17ةيسنلب بحاص روصنملل ديعوو ديدهت باتك هلاسرإو

 يبلقصلا لتاقم عرصم نأ نودلخ نبا ةياور ىلإ ةفاضإلاب ةروكذملا ةلمعلا ىلإ اذانتسا حجرملا نمو

 يذلا (يرماعلا) يبلقصلا ىلعي ةشوطرط مكح يف هفلخو « م1١1-١04 01 /ه4 56 ةئس يف ثدح

 ليلق « اًفيعض ناك دقف «هفلس تافص نم ًالطاع ناك هنأ ريغ« '*) ةلودلا زعمو هللا فيسب اًضيأ بّقلت

 ةشوطرط تعقو ام ناعرسو ؛ هكلم ىلع ظافحلا نم نّكمتي مل اذلو ؛ مكحلاو ةسايسلا رومأب ةربخلا

 ةيسايسلا ةكنحلل اًضيأ رقتفي ناك يذلا «٠ م08١1 /ه٠405ةنس يف يبلقصلا ليبن ىتفلا مكح تحت

 ءوسو مكحلا يف هطبخت ببسب «م١7١1١ /ه507 ماعةشوطرط لهأ هيلع راث اذل و ؛ةيرادإلا ةءافكلاو

 يف اًرود بعل ةطسقرس بحاص دوه نب ردتقملا هراج لعلو , مهعم هفنعو هددشتو «ةيعرلل هتلماعم

 ىلع هذوفن طسبب كلذو ؛هتاكلتمم ةعسوتو لخدتلل ةصرفلا هل حاتت ىتح هدض ةروغلا ران لاعشإ

 . 777 ةوزالو ةيئادو ةطيسقرسي ةعسازلا هتزامإ ىلع ةوالع انفبأ ةشوطرط

 لخدتلل ةعيرذ ىبلقصلا ليبن مكح دض ةشوطرط لهأ ةروث يف دوه نبا دجو دقف « لاح ةيأ ىلعو

 نأ دعب م١7١1 /ه457ماع ةمواقم نود املس اهلحخدو « ةشوطرط وحن هشيجب فحزف ؛ يركسعلا

 ةلود تهتنا كلذبو ؛ هفنك يف شاعو ةطسقرسب دوه نبا طالب ىلإ أجل يذلا ليبن اهبحاص هل اهمّلس

 581810 ال 171185, هه. كاب مم.38: 122: 190. 75١8-1١١9 ص . ادلجم ء7”ق « ةريخللا ( ماسب نبا (61)

 دوه نب ناميلس نب دمحأ هللاب ردتقملا هنأ نتملاب انتبلأ امك باوصلاو يبيجتلا رذنم ريمألا نأ ماّسسب نبا ركذيو
 شيج دي ىلع ةشوطرط بحاص لتاقم لئقمب ملع امدنع ه 1٠ ةنس لتق يناثلا رذنملا نأل ؛ ةطسقرس بحاص

 رعاشلا يتيببروصنملا بتاك ينركاتلا رماع وبأ هعجارف ٠ قربيو دعري روصنملا ىلإ لسرأ ةيسنلب ريمأ روصنملا
 : ىبنتملا

 لباقلا يف صمح ىلإ اودوعف مكماع مكبجعأ ناك نإف
 لتاقلا دي يفهب متلتق يذلا بيضخلا ماسحلا نإف َ

 .9١١ص « ادلجم ء”قع ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا  ماسب نبا : رظنا

 (081810 ال 711/185, هزم. كأن. مم. 38: ؛ "١51 ص 14ج « ربخلا و أدتبملا ناويدو ربعلا «نودلخ نبا : رظلا (00)
,(190 :122 

 ؛984١ص +(" قى ( مالعألا لامعأ « بيطخلا نبا « 736١ 7755 ص . “م « برغملا نايبلا« يراذع نبا (09)

 م1137 1011 هه . ءكأأر ؛ 1117-1174 ص ؛ (م1984 « ةرهاقلا ١3) ج , فئا | لود « نانع هللا دبع دمحم
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 لا ااا ااا ااا ااا اا ااا اع اا اح نان اس ا عام ع اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 « ةطسقرسب دوه ينب ةكلمم كلف يف نيحلا كلذ ذنم تلخدو 2*؛ ةشوطرطب ةيرماعلا ةبلاقصلا نايتفلا

 ىلع لاحلا ةعيبطب كلذ سكعناو « ىلعألا رغثلا باحصأ ءايوقألا دوه ينب ةيامحب عتمتت تحبصأو

 ءودهلاب اهلهأ معنو « ةبلاقصلا دهع يف هيلع تناك امم ايبسن اهلاوحأ تتسحتف ؛ةيلخادلا اهلاوحأ
 هللاب ردتقملا نأ ذإ « ًاليوط رمتست مل ةلاحلا كلت نأ ريغ .دوه ينب مكح لظ يف نمألاو رارقتسالاو

 بكليلا )تيري ةينلوب نيب م1541 ق9 ةنيس ةعينازلا ةتكلمم عيسفت ىلع مدقأ ةتاقو: ليف

 صخ امنيب « اهلامعأو ةطسقرس مكح نمتؤملا ىلإ دنسأف « (ةلودلا دامع) رذنملاو ؛(نمتؤملاب

  نيوخألا نيب ةيلهألا برحلا بوشن ميسقتلا كلذ نع جتنو ؛ ةينادو ةشوطرطو ةدرال ةرامإب رذنملا

 فلاحتف ؟ سلدنألا يف مالسإلا ةلودب نيصبرتملا نابسإلا ىراصنلا هناريج عم امهنم لك فلاحتو

 هوخأ فلاحت نيح يف ٠ (نوجارأ) نوغرأ كلم (53هءطو 18ةضن1162) ثريمار وشناس عم رذنملا

 ابلاغ - لمعي ناك يذلا رماغملا يلاتشقلا دئاقلا (81 010 تمن مء900:) روطيبنقلا ديسلا عم نمتؤملا

 ةيلهألا بورحلا كلت تسكعناو « رذنملا ةميزهب برحلا تهتناو « ةقزترملا هدنج عم صاخلا هباسحل

 مهقاهرإ ىلإ ةفاضإلاب نمألاب روعشلا داقتفا نم اهلهأ ىناع ذإ ؛ ةشوطرط اهنمو هترامإ لاوحأ ىلع
 تاواتألاو ايادهلا لاسرإو ةقزترملا ىراصنلا بتاور عفدو شويجلا زيهجتل بئارضلاو مراغملا ةرثكب

 ,(690نوغرأ ةكلمم بحاص ا[صوصعتو ةيئارصنلا كوله نم ةناريج ىلإ

 لوطسأ ماق ثيح « رحبلاو ربلا نم يبيلص موجهل ةشوطرط تضّرعت م88١1 /ه١441 ةنس يفو
 نييونجلا ىلإ مضناو ةشوطرط ةرصاحمب « ةيلاطيإلا تايررهمجلا وأ ندملا ىراصن نم اهريغو ةوئج
 ثلاغلا ريجنرب نومار) هدئميارو نوغرأ بحاص ( 5ةضءاو 1ةصانعتت ثيمار وشناس يأ ) ريمدر نبا اضيأ

 نم ىراصنلا نكمتي ملو لشفلاب ءاب موجهلا كلذ نأ ريغ ةنولشرب بحاص (131002 8660 8عانعان 111)

 ؛١ ”1١57-5 ص كج قباسلا ردصملا . نودلخ نبا ؛ 70١ ص « 77ج قباسلا ردصملا . يراذع نبا (605)
 ؛ ”ا/14-ا"ا/” ص « قباسلا ردصملا « نانع هللا دبع دمحم ؛ ١١59 ص « يرماعلا دهاجسمم ىللفراس ايليلك

 مات ا 1711715, هر. هناب م,39: 81.1. 110 1ن84خ, هم. كاب م.149 لع مقتل 11011, هرج. كأر
 دق ناكو ه401 ةئس يف ةشوطرط نم جرخ ىبلفصلا ًاليبن نأ ركذت رداصملا ضعب نأ انه ةظحالملاب ريدجو
 «بيطخلا نبا ؛ 5١5 ص جا قاسلا ردصتلا 2 يراذع نبا رظنا : لتاقم ىتفلا اهبحاص دعب اهالوت

 يتلا ةلمعلل ادانتسا تباثلا نم نآل ؟ ةحيحص ريغ تاياورلا كلت نأ ةقيقحلاو «. ١198 ص «١ق«مالعألا لامعأ
 :رظنا ؛ةطسقرس بحاص وه مث « لئاقم دعب ىلوت ىبلقصلا ىلعي نأ فئاوطلا رصع يف ةشوطرطب تكس

 0مم1384ر هرج, كار مم. 181 2 211810 0 ا/1آ1/8:5 , هرج, كأو صرت . 36, 189 -

 راد :ةرهاقلا ) « لاسنفورب ىفيل رشلن «؛ نايبتلا ١ باتكب هامسملا يريزلا هللا دبع ريمألا تاركذم :رظنا (50)
 دهعم :ديردم )« ىدابعلا راتخم قيقحت . سلدنألا خيرات ؛ سوبدركلا نبا ؛!9- ال/ ص .(ت .د ؛فراعملا
 ؛ 3” ص «٠ قباسلا رملا 2 نانع هللا دبع دمحم ؛ (1١)شماه 8١ ص 3 ١91/١ «ةيمالسإلا تاساردلا

 , ةيردنكسألا) « يملح نيدلا حالصو ملاس زيزعلادبع ةمجرت 6 سلدنالاو برغملا يف مالسإلا لاسئفورب يفيل
 معاسصفمو عمصتعم 6 ةدععملب مانطاتعلم مق“ 81.مالقل., ا, 11 8كملتتل, 1955, م. 560 2 نقتل ؟ ١/87 ص« )م 155

 "110116 هص.تأغب مم. 121-14 '
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا دا دك دو اماما ثقي هك ود وار كو نع د جو ةباعو ءع

 «باحسنإلا ىلإ اورطضاف ءاهنع عافدلا يف دوه نب رذنملا دنج لاسبتساو ءاهتناصحل ةشوطرط ماحتقا
 ابئاخ مهعيمج فرصناو اهنع عفدو هللا ( ةشوطرط دصقي ) اهتبشف» :سوبدركلا نبا لوقي كلذ يفو
 , 20«اهنم

 هدرال مكح يف هفلخ , م90١٠-89١١ /ه4/57 ةنس يف دوه نب ردتقملا نب رذنملا ةافو بقعو

 نّكمتي مل اذلو ٠ نسلا ريغص اًئدح لازيال ناكو « ةلودلا ديسب بقلملا ناميلس هنبا ةينادو ةشوطرطو

 ترهتشا يتلا ةيوقلا رسألا نم مهو ءرطيب وئب هيلع ةياصولا ىلوتف ٠ هسفنب مكحلا رومأ ةرشابم نم
 روطييبنقلا ديسلا تاراغ ةهجاوم يف دومصلا اوعيطتسي مل رطيب ينب نأ ريغ '”"' ذوفنلا ةوقو مزحلاب

 يتلا سلدنألا قرش لامشو يقرش قطانم نم اهريغو ةدرالو ةشوطرط يف دوه ينب يضارأ ىلع ةيلاوتملا

 ةواتإ لباقم هتيامح بلط ىلإ (ةلودل | ديس) دوه نب ناميلس رطضا امم «ابيرختو اًبهنو اذاسف اهيف ثاع

 ,8*2) ةقطنملا كلتب فئاوطلا كولم نم هناريج هلعف امب ةوسأ روطيبنقلل اهعفدي ةيونس

 كرتشاف « هطلستو روطيبنقلا ذوفن نم صلختلا لواح دوه نب ةلودلا ديس نأ ىلإ يراذع نبا ريشيو

 رخاوأ ه444 ةنس يف فحز يذلا يطبارملا شيجلا نمض سلدنألا يقرش ءارمأ ضعب عم هتاوقب

 تقفخأ هتلواحم نكلو. (م95١1 /ه541/ ) روطيبنقلا دي يف اهطوقس بقع ةيسنلب ةدجنل م4

 , 9 نوغرأ بحاص هفيلحو روطيبنقلا شيج مامأ (01811) تراوك ةعقوم يف ةميزهلاب نوملسملا ينمو

 ةلهس) ةلهسلاو ةدرالو يه نوطبارملا اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ دوه نبا مكح تحت ةشوطرط تلظو

 «ةيسنلبل مهحاتتفا دعب كلذو . ىلعألا رغثلا لامعأ نم اهريغو تنوبلأو ( قرشلا ةيرمتتش وأ نيزر ينب

 : يف مالسإلا ةلود كلذب اوذقنأو ("''م7١11 /ه5968 ةئس نابسإلا ىراصنلا يديأ نم اهل مهدادرتساو

 11. 5184لل طخ هزت.ءلأ, 5 ؛ ٠١٠١ ص « سلدنألا خيرات « سويدركلا نبا :رظنا (2)
 11. 1114114, هزت.ءأأ, آآ,م. 8 ؛ 795١ ص «. فئاوطلا لود « نائع هللا دبع دمحم (010)
 طعاسصعتقب 0عوصتعم 0 عمععما لع ظ؟كمقسمب ١ 11, م. 562 2 11. 214لنر اه ظكمدسم لعا كلر, الها , 1 , 8[دلمنل, 1947, (ة)

 مم. 389-386, 416-414 ث 11.618 خلل طب هه.ءأأ, اب 11 38+

 . د سابع ناسحإ رشن ؛ توريب) ؛« جا ,قباسلا ردصملا « يراذع نبا يف تراوك ةعقو لوح ليصافتلا عجار 29(

 طاطشلم هم.ءلأر ؟م1. امم. 506- ؛ ١45-١5١ ص . ةيسنلب ةنيدم خبرات « ىفطصم وبأ لامك ؛"7-1 5ص ((ت
501 

 «7ق ؛ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا « ماّسب نبا : يف ليصافتلا رظنا ةيسنلب ةئيدمل نيطبارملا دادرتسا نع )٠(
 , هسفن ردصملا « سويدركلا نبا ءةا١ ص « جا 2« برغملا نايبلا , يراذع نبا ١١٠١-4١١5 ص .١دلجم

 طلططلم هم.كأب ال, م.581 4: 00184204, ؛54١-57١ ص . هسفن عجرملا « ىفطصم وبأ لامك ؛ ٠١١ ص
 ركذلاب ريدجو . هم.ءا(.(.111, 7 قي 0.1110, الكا مرنأو لع 8ك نععأد 81نكانلتت هلتهر 2هئ0 8023 1905, مم..144-145.

 دعب ه4 4ةةلس دعب مت كلذ نأ حجرأ ينكلو ةشوطرط ةنيدم نيطبارملا لوخد خيرات ىلإ رشت مل رداصملا نأ انه
 ةنس يف ةلهسلا اهتلئو ه495 ةنس يف ناك تنوبلا ىلع نيطبارملا ءاليتسا نأل «ىراصنلا نم ةيسنلب مهدادرتسا
 .ةدرالو ةشوطرط وحن فحزلل نيطبارملا مامأ قيرطلا حتفنا ةلهسلا طوقس بقعو ؛ه؟ 910
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 ا يا ص ا يح اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 يف ايئاهن تطقس نأ ثبلت مل ةشوطرط نأ ريغ « نابسإلا ىراصنلا يديأ يف يمتح طوقس نم سلدنألا

 (8ةصن02 عبارلا ريجنرب نومار اهيلع ىلوتسا امدنع ءما1١١-١١549 548 //ه6157 ةنس ىئراصنلا يديأ

 .2"١)هوئجو هزيب ليطاسأو نييبيلصلا ةيوادلا ناسرف هئافلح ةدعاسمب ةنولشرب بحاص 8660 عانع# 19)

 : يمالسإلا رصعلا يف ةشوطرط ةراضح نم بناوج

 : ةيرامعملا تآشنملا : الوأ

 ديدعلا كلذب داشأو «يمالسإلا رصعلا يف ةشوطرط نارمع راهدزا ىلإ ةيفارغجلا رداصملا تراشأ

 عايضو تارامعو ةريفو قاوسأو ةحيسف ةطخ تاذ ةرماع ةنيدم اهنأ اوركذف ؛ نيملسملا نييفارغجلا نم

 لحاسلا ندم نم اهريغو ةيرملاو ةينادو ةشوطرط لثم ةيرحبلا ندملا نأ ظحاليو . 22!ةريثك نوصحو

 امك عالقلاو باصقلاب ةدوزمو ةروسم اندم تناكف «يبرحلا عباطلا اهترامع ىلع بلغي ناك يسلدنألا

 دجاسملاك ةيندملا تآشنملاب رخزت تناك كلذ ىلإ ةفاضإلابو «ةيرحب ةعانص رادب ةداع دوزت تناك

 . "" ةيمالسإلا ةنيدملا زيمت يتلاو اهنع ىنغ ال يتلا تآشنملا نم كلذ ريغو قدانفلاو تامامحلاو

 : تائيصحتلا ()

 :روسلا أ

 « ينامورلا رصعلا ىلإ عجري هنأ نظلا ىلع بلغي ("؟) ءانبلا نقتم ميدق روس ةشوطرطب طيحي ناك

 ةشوطرطب نبيومألا ةالو عفد امم ) هئازجأ ضعب يف مدهتلل ضرعت روسلا اذه نأ حجرملا نم نكلو

 رصانلا نمحرلادبع ةفيلخلا دهع لئاوأ يف ملثت هب ثدح ةشوطرط روس نأ ىرذعلا ركذيف « هميمرت ىلإ
 هحالصإب (ىلعألا رغثلاب اهلامعأو ةقشو بحاص) ليوطلاب فورعملا دلوملا طيربش نب دمحم ماقف

 ؟ هدييشت ةداعإ ممصو 2 كلذب فتكي مل رصانلا ةفيلخلا نأ الإ كالا ما اصلا ١ ةئس ىف هميمرتو

 نب نمحرلا دبع ىلإ هرماوأ ردصأف ؛ ةينارصنلا ةينابسإلا كلامملا ةهجاوم ىف رغثلا كلذ ةيمهأل رظن

 ص .بجعملا ١ يشكارملا ؛(ةيشاحلا ) 1117 ص ؛ سنؤم نيسح قيقحت (5ج ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا (51)
 ةم4120]61 818الظ, ة1دصانسا لع 1115(معأم لع ظدصمتهر (.1, مه663-662.,2, ؛ ءاه 5

 . ١9ص « قباسلا ردصملا « يريمحلا ؛ 0800 ص . ؟ دلجم ؛قباسلا ردصملا .ء يسيردإلا (11)
 14 4لتلخ 1. 110811514, آم 1هنكم لع 2ءصتقب م30 . 30
 ؛ 0606 ص 2,1 دلجم «قباسلا ردصملا ؛ يسيردإلا ؛ 5860 ص «سفنألا ةحرف باتك نم ةعطق بلاغ نبا 05

 .؟"١9 ص قباسلا ردصملا «يريمحلا

 . ١1ص و قباسلا ردصملا يرذعلا 0(

 .م١



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سلدنألا أن د وتكاد هت وك كوي د ه2 كل أ كنون ماو كحد د ف اه 22 وك اعاد درع

 زاتميو « رخص نم هنأب يريمحلا هفصيو « روسلا دييشتب (ه77-71/) ةشوطرط ىلاو ماّظنلا
 , "5 ميدقلا ينامورلا ميمصتلا سفن هدييشت ةداعإ يف نوملسملا عبتا دقو ؛ ةناصحلاب

 لاحلا ةعيبطب ادوزم روسلا ناكو « ةيعافد ةرقو ةناصح مهملا لمعلا اذهب ةشوطرط تبستكاو
 . ""”راوسألا يف فولأم وه ام وحن ىلع لغازم اهيف حتفتت يتلا ةيوقلا جاربألاب

 : باوبألا داب

 عاستاو ةئيدملا ةيمهأ ىدمب ةلص هل باوبألا كلت ددع ناكو « باوبأ ةدع روسلا يف حتفني ناكو

 هنأ ريغ "9 باوبأ ةعبرأ ةشوطرط روسب نأ ىلإ يريمحلا راشأ دقو 2 اهناكس ددعو اهتطخو اهنارمع
 دالب ركذ» بحاص ناك نإو « حتفنت تناك ةهج يأ ىلإ الو باوبألا كلت ءامسأ نع تاليصفتب اندمي مل

 فورعملا نمو '"' رحبلا لحاس ىلإ يدؤي ناك «ريبكلا بابلاب فرعيو اهباوبأ دحأ ىلإ حملأ «سلدنألا
 بستحملا ناكو « جراخلا نع ةلزعنم هبش ةنيدملا حبصُي ذئئيحو ء«ًاليل قلغت تناك باوبألا كلت نأ

 «ركبملا تقولا كلذ يف اهنم صخش يأ جورخ عنمو «اركبم اهحتفب نيباوبلا رمأي (قوسلا بحاص)
 . ""'ةنيدملا جراخ ىلإ مهتاقرسب برهلا نم صوصللا عنمل

 : ةبصقلا -ج

 يف ابلاغ ماقت تناكو ؛ يمالسإلا رصعلا يف ريمألا وأ يلاولا رقم - ةداع - (ةعلقلا) ةبصقلا تناك

 تناكو ءاهنع عافدلا اهتيماحل رسيتي ىتح ةنيدملل ينارمعلا قاطنلا نع ديعب ريغ ضرألا نم عفترم
 يف اهركذ درو ) هربإ رهن ىلع لطتو « ىقترملا ةلهس ةعساو ةيرخص ضرأ ىلع عقت ةشوطرط ةبصق
 بعصلا نم لعجي عفترم لبج ىلع اهعوقو لعلو ]3 2008 وأ 4ؤقان02 ةدسلا مساب ةينابسإلا رداصملا

 سيردإ نبا رعاشلا كلذ ىلإ راشأو "9 ةناصحلاو نايئبلا ةعورب ةبصقلا كلت تزاتماو « اهراصح

 . 8١" ص « راطعملا ضورلا ()

 ةنيدملا « نامثعراتسسلا دبع دمحم 491 ص ؛(م1401 , ةرهاقلا) ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا « نانع هللا دبع (517)
 10180155 8فاظذك, نامل ؟ةلكمدمسم ؛ 1١11-١9 ص « (م19484 . ةفرعملا ملاع : تي وكلا ) «ةيمالسإلا

 -81نكس ا هدهسفكر (. 1, 1420210, 0

 1012135 8ىتظمفقكر هم. كأب اب 11, مم, 603, 9, 54م(

 .؟١9 ص . راطعملا ضورلا 09(

 : ./4 ص « سلالألا دالب ركذ « لوهجم فلؤم :رظنا 03720

 6 يسنرفلا دهعملا : ةرهاقلا ) « لاستفورب ىفيل رشن « ةبسحلاو ءاضقلا يف ةيسلدنأ ةلاسر « نودبع نبا (/0)

 ْ 1. 841845, هم.ءاأر ارآآ1, م.604 ؛؟"" ص (ع66
 «يسيردإلا ةةسم0/941:05,7701. 18, (1953), 2.72 : يف لاسنفورب ىفيل رشن « سلدنألا فصو « يزارلا :رظنا (71)

 14. (؟”"١1 ص .يقباسلا ردصملا ؛ يريمحلا ؛ 7: ص٠ ؟دلجم « قاف ١ قارتخا يف قاثشملا ةهزن

 1 1ل8111آخذب هم. كأر م. 6
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 هب مادو جت دعم كدا ناد د دج قلاب دودج مذ 4 د ا علو اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 , "7 رماع يبأ نب روصنملا نب كلملا دبع رفظملا دهع يف اهب لقتعا امدنع يريزجلا

 اهرود معدت يتلا "47 « جاربألا ضعب ىلع يوتحت تناك ةبصقلا كلت نأ ناقاخ نب حتفلا ركذيو

 ,"*رضاحلا تقولا يف اهروس نم راثآ ضعب تقبت دقو يعافدلا

 : (4101822800 ةينابسإلاب) ةعانصلا راد (د)

 نم ةبرقم ىلع عقت تناك ةشوطرط ةعانص راد نأ ةينارصنلا ةينابسإلا قئاثولا ىدحإ نم حضتي
 , "17( م صصعممد رأ لقمدعد2)ةعانصلا راد يح يأ هسفن مسالاب فورعملا يحلا عقي ناك اهراوجبو «رهنلا

 يذلا رصعلا ىلإ ةراشإ اهب دري مل - ةيفارغجلا وأ ةيخيراتلا ءاوس - رداصملا نأ ظحالملا نمو

 يف ةظوفحم تلاز ام ةعانصلا رادل ةيراكذتلا ةحوللا نأ ريغ "7 ةشوطرطب نفسلا ةعانص راد هيف تسسأ

 يذلا وه رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا نأب انديفتو «٠ ةشوطرط ةيئاردتاك نم يلامشلا يجراخلا رادجلا

 رادلا هذه ءاشنإب رمأ ..... هلمسبل يلاتلا يحرسملا شقنلا يف علاطنو م9180 /ه7701“ ةنس يف اهئانبب رمأ

 هدبعو هدئاق يدي ىلع اهؤانب متف ٠ هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نمحرلا دبع هللا دبع بكارملاو ةعانصلل ةدع

 ."7)(بيلك نب هللادبع بتكو .ةئام ثلثو نيثلثو ثلث ةنس يف هرصنو هللا نوعب دمحم نب نمحرلادبع

 لقتعاو ةشوطرط ىلإ ىفن يريزجلاب فورعملا ينالوخلا سيردإ نب كلملا دبع بتاكلا ريزولا نأ رداصملا ركذت (7)
 « ةينملا هتفاو نأ ىلإ اهجاربأ دحأ يف القتعم لظو « رماع يبأ نب كلملا دبع رفظملا بجاحلا دهع يف اهتبصقب
 : هيف لقتعا يذلا نصحلا وأ لقعملا كلذ ىريزجلا انل فصو دقو

 رصبم نم لمؤملهدعبام ىرذلا يلاع قهاش درجأ سأر يف
 رصرص حير لك هيف بهتو 2 بعان درجأ لك هيلإ ىوهي
 رهبألا عاطقنآ وكشيهرهدنم 2ةرمويلإ ىقري نم داكيو

 ردصملا « يريمحلا « 1 ص « (ه707١ ٠ ةيئيطنطسقلا ) ىلوألا ةعبطلا . سفنألا « ناقاح نبا رظنا
 . ١١١ ص ؟ ج بيطلا حفن ء ي ةملا ؛ 95١" ص , نياسلا

 ١١١. ص ءكجع قباسلا ردصملا ؛ ىرقملا ء 1١ ص ؛ سفنالا حمطم 017

 دنع ةامسملا ةشوطرط ةبصق نأ نائع هللا دبع دمحم ذاتسألا ركذيو . 47 « ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا «ء نانع (1/0)
 قوف ةريبك ةحاسم لغشت -اربأ اياقبو راوسأ نم لالطألا نم ةريبك ةعومجم نع ةرابع نآلا يه (هتءد1د) نابسإلا
 ىلإ عجرت ةبصقلا ن نابسمألا نويرثألا فيضيو ' هربإ رهن ىلع فلخلا نم فرشتو ةئيدملا طسو ةث ةيلاع ةوبر
 لالخ اهومدختساو اهريمعتو اهديدجتب نوملسملا ماقف بيرختلاو لامهولل تفرع اهنا ريق يتانورلا رسغعلا
 . يمالسإلا مكحلا ةرتف
 . 7 ص٠ قباسلا عجرملا سفن . نانع :رظنا

 104010111 111183 8 كخلآ5, " 12 0ةمام لع 1مصواأ اقف .ه012عقلد هع ها مضلع لع 18د عع] همم", عم هانت عاتقلع قفؤف)

 ه1". 0008, 2مم ة ممم, 1904,

 .97١صضص٠. قباسلا ردصملا 2 يريمحلا ؟؛ 6568 ص 27١ دلجم « قباسلا ردصملا ٠ يسيردإلا فففإ

 1.7 15- 2101/1811 جتم, آ[مكنتا ماا منك 4خعهطعو 0 ظومدومع ظفلعق , 1931, مم. 83 - 84 . 0/4
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 تاءاطعلاو تابلفتلا نم نورق : سلدنألا ةقمم هم ممم هم ممم ممم هق م همم همم همم همم هف مس هم م ممم همم ممم م ممممم

 حالصإب اضيأ موقت تناك لب نفسلا ءاشنإ ىلع ةرصاق نكت مل ةشوطرط ةعانص راد نأ حجرملا نمو

 ءاهتاباغب ربونصلا باشخأ ةرفو اهب ةعانصلا راد مايق ىلع دعاس اممو "7 يسلدنألا لوطسألا نفس

 نم عئنصي ناكو *'' اهيف سوسلا ريثأت مدعو اهظلغو اهلوطل « نفسلا ةعانصل ةحلاص باشخأ يهو

 تناك ةشوطرط ةعانص راد نأ ودبيو ”١ بكارملل ةعرشألا مئاوقو يراوصلا اًضيأ «٠ باشخألا كلت

 ريفوت اهتمهم اجرب رشع ةعبس اهب طيحي ناك ثيح « ةنيدملا نم امهم اعضومو « ةريبك ةحاسم لغشت
 . "''ةقلغملا ةرئادلا هبشي ام ةلختم همعدتل روسلا تاندب نيب طبرت جاربألا كلت تناكو ؛ اهل ةيامحلا

 ينارصنلا ءاليتسالا دعب لامهإلل تضرعت ةشوطرط ةعانص راد نأ ىلإ نابسإلا نوثحابلا ريشيو

 ([ دسم 8ةءعم عاتعت 1آ/) عبارلا ريجنرب نومار نأ كلذ ىلع لدي اممو «ما5/8١/ه6 51 ةنس اهيلع

 ةنس يف ةعانصلا راد عضوم يف ًالزنم نيتس ءانبب احيرصت ةشوطرط دوهي حنم ةنولشرب بحاص

 يل

 : ةينيدلا تآشنملا مهأ (؟)

 : ةشوطرط عماج -أ

 تيب ناكو «م900-107 /ها" 54 ةنس يف رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا عماجلا اذه ءانبب رمأ

 (8*!عماجلا اذه يف دقعت تناكو "!”احيسف عماجلا اذه نحصو « تاطالب سمخ نم نوكتي هيف ةالصلا

 ةقلح هل تناك (ه071" ةنس : ت) يراصنألا دمحم نب نيسح نأ رابألا نبا ركذ دقف ؛ سيردتلل تاقلح

 . ”ميركلا نآرقلا ديوجت يأ تاءارقلا اهيف ملعي ةشوطرط عماجب ةميظع

 ةئيدم خبرات ؛ ملاس زيزعلا دبع 28011514-11691 41, هم.ءارم.84 4٠١ ص ١7ج « ةيسدئسلا للحلا « نالسرأ (9)

 ل ص ؛« ةيرملا

 ربخ يف راطعملا ضورلا « يريمحلا 0 200060 ص« جا 2 قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهرن )2 ياا 60

 .؟١9 .راطقألا

 10818185 8481888 19١ ص.هسفن ردصملا ؛يريمحلا « 15,0008 ص .؟ج هسفن ردصملا , يسيردإلا ()

 "ةامسدمسدم [1ةدومم- الاتقان ] محقنتلم", هلم لة لانك, لآ, 21 81مل, (1946), م.181-1

 1. 841845, "كلاقتتقل35 ..." , 0.11 050

 1, 84آ1 4ك, هد. كأر 1 م

 3 ينانعلا ةيلع ةمجرت 6 ةيمالسإلا ةينابسإلا ةينبألا ١ « سايلاب سيروت ؛ ١" ص . قباسلا ردصملا « يريمحلا 0(0ن

 .١1؟-١١١5,1١1 ص م1901 « ديردمب ي ادهعملا ةلجم

 يف مالسإلا ةراضحو ّ رات يف ( ملاس زيرعلادبع ؛ ١٠؟ ص « ا ةيمالسإلا ةينابسإلا ةيئب | «سابلاب سيروت 0(

 ملاع ةلجم ( «مالسإل يف لي ( عبلب قيفوت دمحم ؛115١1 ص ء(م194 ؛ ةيردنكسألا) .سلدنألا

 .؟١1 ص ؛(ما15ا « تيوكلا) « ؟.ددع ؛ ١دلجم ,ركفلا

 , 7 مقر ةمجرت 2717/96 ص ماو ينيسحلا راطعلا تزع ةعبط : ةرهاثلا ) ء ةلصلا باتكل ةلمكتلا (6)
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 00 ا 0 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنئيدم خيبرات

 وأ ىمظعلا ةسيئكلا نأ ليلدب « ةنيدملا طسو يف عقي ناك ةشوطرط عماج نأ حجرملا نمو

 .8"!ةئيدملا طسو لغشت «عماجلا ناكم تينب يتلا (آ8 ©3169:ه1) ةيئاردتاكلا

 : ةطبرألا وأ تاطابرلا ب

 نيدتلا لهأ نم نيملسملا ضعب اهيف طباري يتلا ةطبرألا ءانب سلدنألاو برغملا دالب يف عاش

 0 لا هربا اور رااخلا كارب ؛داهجلا بحو حالصلاو

 ةداع رشتنت ةطبرألا كلت تناكو ؛ نيرفاسملاو ءابرغلل ىوأم تناك اهنأ ىلع ةوالع « نيملسملا لحاوس

 كلت ةلثمأ نمو :«2**'ههددهتي دق رطخ يأب اهلهأ راذنإو لحاوسلا كلت نيمأتل ةيلحاسلا قطانملاب

 0 ةشوطرط نم ةبرقم ىلع اهنأب اهعقوم يرهزلا ددحي يتلا يكشك ةطبار : ةشوطرط يف ةطبرألا

 « هربإ رهن برق اليم رشع ةعست ةفاسم ىلع ةشوطرط لحاسب عقت تناكو 2١ ىلاطشك ةطبار كلذكو

 .'7"؟رايخأ موق اهيف طباري ناكو « يماشلا رحبلا لحاس ىلع ةعينم ةئنيصح ةطبار اهنأب يسيردإلا اهفصيو

 : ةيندملا تآشنملا (*)

 نأ ركذيف «يريمحلا اهدروأ ةزجوم ةراشإ ىوس ةيندملا تآشنملا نع رداصملا يف دري مل

 ؛سلدنألاب ةيعامتجالا ةايحلا يف ةريبك ةيمهأ هل تناك مامحلا نأ كش الو ("1) تامامح ةعبرأ ةشوطرطب

 مهسفنأ نع هيرستلاو ةيبسن ةيرحب عتمتلل ءاسنلل ةصرف لثمي ناك امك ةحرملا سلاجملل اًركرم ناك ثيح
 07 ةلنصلا نجا نم ءونهولاو ةراهظلاب ةطابترا قلع ةوالغ

 ةيراجتلا ةكرحلا شاعتناو اهقاوسأ ةرثك ىلإ ةيفارغجلا رداصملا تحملأ دقف : ةشوطرط قاوسأ امأ

 رخآ قوس دوجو ىلإ يريمحلا ريشي كلذك « عماجلا ةبحر دنع - اًبلاغ - عقت قاوسألا تناكو ءاهيف
 .'""7ىلبقلا ضبرلاب ةمئاد ةفصب ماقي ناك

 .97؟ ص « ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا « نائع هللا دبع دمحم (8170)

  ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا م خيرات يف تاسارد « قدابغلا راغكتر ديلا دع لولغز دعسو روشاع ديعس (44)
 5١9١ ص . سلدنألاو برغملا» خيرات تاسارد : يدابعلا راتخم ؛70م-07١5/ ص (م40 « تيوكلا)

 ةفرعملا راد : ةيردنكسالا) ؛ فئاوطل وطلأ تاليود رصع يف ةيمالسإلا ةقلام ٠ « ىفطصم وبأ لامك ؛اهيليامو

 .751 ص (م ةيعماجلا
 2. " ص « ةيفارغجلا باتك 04
 ,006 ص 71ج ٠ قافآلا قارتخا ىف قاتشملا ةهزن 00
 59١. سصءر خورلا : رظنا ()

 مالسإلا ةراضحو خيرات يف ؛ ملاس زيزعلا دبع ديسلا ؛59١١-8١١ ص , «ةيمالسإلا ةيئابسإلا ةيئب 0 ابلاب ()
 «٠ ص 5١9-5١8

 )95( ١  0ص . قباسلا ردصملا « يريمحلا « 0060 ص 9١؟.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا تاما حا ماما ما ما حام جانا ع نانا عم ا م ع نادم تدع ب هم ياسا ا دج رح ب ذم عا أ عا عام دع يارس با ذحأ ماعم عا وح نانا محض ع ماع ب حام

 : ةيندملا رهاظ (4)

 دقو « «ةعيرشلا» مسا يسلدنألاو يبرغملا حلطصملا يف اضيأ اهيلع قلطي يتلا يهو : ىلصملا ١

 «ةبصقلا نم ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا يف اهعقوم ددحو ةشوطرطب ىلصم دوجو ىلإ يريمحلا راشأ

 يلصي يذلا عضوملا تناك ىلصملاو , 21472. . . اهيفوجو ةبصقلا برغ يف ةنيدملاو ىلصملاو» : لوقيف

 ء«رطملا لوزن مدعنيو لحم وأ طحق ةدلبلا حاتجي امدنع ءاقستسإلا ةالصو نيديعلا ةالص نوملسملا هيف

 . ؟*”اهناكس نم نيلصملا عيمج بعوتسي حيسف عضوم يف ةنيدملا باوبأ جراخ ةداع عقت يهو

 (57” اهراوسأ قاطن جراخخ وأ ةئيدملا رهاظب ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا اهب دصقيو : ضايرألا ؟

 يبونج يف رخآلاو «ةيلامشلا ةهجلا يف امهدحأ : ةشوطرط يف نيضبر دوجوب يريمحلا انديفيو

 ءاهضابرأب طيحي اك ةشوطرط روس نأ ركذلاب ريدجلا نمو .2؟"”روسلا نم ةبرقم ىلع ةبصقلاو ةنيدملا
 , 140ةيسلدنألا ندملا نم ريثكلا سكع

 اًماحدزاو اشاعتنا رثكأ ناك ةبصقلا نم ةبرقم ىلع عقاولا يبونجلا وأ يلبقلا ضبرلا نأ حّجبرُملا نمو

 صضيرلاب ماقي ناك ةشوطرط قوس نأب يريمحلا لوق كلذ دكؤيو ؛يلامشلا ضبرلا نم ناكسلاب
 نايحألا بلغأ اهب رقتسي ناك ضابرألا كلت نأ (261658)اريبور ةينابسإلا ةثحابلا ركذتو لا

 ةصصخم تناك اهنأ يروصت يفو ١ ىرخألا قطانملا وأ ندملا لهأ نم ةنيدملا ىلإ نورجاهملا

 نيباّشخلاو نيراّحفلاك ةئيدملا راوسأ قاطن جراخ مهفرح نوكت نأ يضتقت يتلا فرحلا بابرأل

 . كلذ ىلإ امو نيغاّبدلاو نيجاجزلاو

 باوبألا ىلإ ةيدؤملا قرطلا نم ةبرقم ىلع ةنيدملا راوسأ جراخ عقت رباقملا تناك :رباقملا

 نبا اهدروأ ةدحاو ةراشإ ىوس ةشوطرط رباقم نع انل درت مل هنأ ظحاليو 2١١١7 .ةئيدملا روسل ةيسيئرلا

 .؟١9 ص «. هسفن ردصملا (44)

 "1. 8.41.885, لان 0 0ئر 11ةدمدصم-84 ديل هتقق, , ( 1, م 19. 460(

 1. 8418485, ©080عقر ا, 1, م2.170-1 05(

 '1'. 8ةلطقكر 010205, ب1 8 ا ؛ 9١" ص ءراطعملا ضورلا (40

 59١. ص « هسفن ردصملا «يريمحلا (9)
 .؟١9 ص «, هسفن ردصملا (44)

 رد 1هلقق لع طعصتقر م35 2(

 ./9"مقر 594 ص ١ حج . ةلمكتلا :رظنا )١(

 مم١



 ا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 يفوت يرمعلا يناه نب فلخ هيقفلا نأ ركذيف « ةشوطرط ءاملع دحأل هتمجرت قايس يف اضرع رابألا
 -)١( ا 5 9
 : ةشوطرط ةربقمب نفدو ه5 ٠8 ةنس

 :يداصتقالا طاشنلاو عمتجملا رصانع : اًيناث

 ىتش رصانع ؛يمالسإلا رصعلا يف ىرخألا ةيسلدنألا ندملا نم اهريغ لثم - ةشوطرط يف تنّطوت
 نمو « دوهيلاو نيبرعتسملا ىراصن نم ةمذلا لهأو نيدلوملاو ةبلاقصلاو ربربلاو برعلا : ناكسلا نم

 ةيبصعلا نأل ؛ سلدنألا يقرش لامش يف ةيرغثلا قطانملا كلتب ةليلق تناك ربربلا دادعأ نأ حجرملا

 رداصملا نم حضتيو «ةيبرغملا ةودعلاب يلصألا اهنطوم برق سلدنألا بونج يف رّكرتت تناك ةيربربلا
 يلب ةليبقو نييمخللاو نييرهفلاو راصنألا نم اصوصخ ةشوطرط اونكس برعلا نم ريثكلا نأ
 ابلاغ نوميقي اوناكف « يمالسالا مكحلا لظ يف اوشاع نيذلا ةمذلا ىراصنو دوهيلا امأ « "2 ههريغو

 يف اصوصخو ةيسلدنألا ةئيدملا لخاد يداصتقالا طاشنلا يف ةيباجيإب اوكراشو «مهب ةصاخ ءايحأ يف
 ليلدب ؛ ةينابسإلا دراصملا ريشت اميسح ةشوطرطب ةريبك ةيدوهي ةيلاج دوجو ظحاليو .ةراجتلا لاجم

 راد نم مسق يف مهل نكاسم ءانبب دوهيلل ةئولشرب بحاص عيبارلا ريجنرب نومار تنوكلا حامس
 بناج نم لدعلاو حماستلاب ةماع ةفصب سلدنألا يف ةمذلا لهأ عتمت ىرخأ ةهج نمو '2١. ؟”ةعانصلا
 لظ يف مهعسوب ناك دوهيلاو ىراصنلا نأ ىربكلا ماكحألا قئاثو نم حضتيف «ةيمالسإلا تاطلسلا

 اهميمرت مهل قحي يتلاو «مهب ةصاخلا ةدابعلا رود مهل ناك امك «ديبعلا اوكلتمي نأ يمالسإلا مكحلا

 . 2١ '"ةديدج ةدابع رود ءانبب مايقلا نود اهحالصإو

 ؛ يراجتلا طاشنلا :ةمدقملا يف يتأيف . ةشوطرط ناكسل يداصتقإلا طاشنلاب صتخي اميف امأ

 لك ىلإ هنم رفاستو راجتلا هكلست «رحبلا باوبأ دحأ ةشوطرط نأ ىلا ريشت ةيفارغجلا رداصملاف

 ليذلا 3 يشكارملا كلملا دبع نبا ؛ 7١١5 ص (ماؤكا/ , ةرهاقلا ) . سمتلملا ةيغب « يبضلا :عجار )١١(

 4١501 مقر ةمجرت 18١ ص ا )0 توريب) سابع ناسحإ قيقحت تق سماخلا ردسلا ةلمكتل دلاو

 2١١5154 مقر ق5 صءاعتا تلا ؛ 775 ص « سنؤم نيسح قيقحت ءلجم ءاريسلا ةلحلا ءرابألا نبا

 ؛ 5١١ مقر ؛5 5 ص .؟ ج .« برغملا ىلح يف برغملا « يبرغملا ديعس نبا 1١14 مقر 560 ص٠ جا

 ]«دها/آ1ج 74551815113101, (طع 2156 هل 2511 هز طع طدياإلاكضرت5, 0.163 هك 831 م601017, " ةمقدوطأإبإبو 40

 50هءقأل :ءاملمصك" ذم ملف ملهلنسمر [[عدمعسأك, 2136, (1980), 0.30-

 "1.8 4145, "خامس ه5", ب182 ث ا«لمانآاد 17855131511511], هرجع كارد, 190, 194, 0 20

 ماكحألا طوطخم نم ةجرختسم « سلدنألا يف ةمذلا لهأ ءاضق ماكحأ يف قئاثو ٠ يسلدنألا لهس نبا )5 2٠١
 ١ سيريب يرنه ؟ م١6 سلال ع هك قالا 8 ص (ماخما تيوكلا ) 2 فاللخ دمحم قيقحت (« ىربكلا

 ص م «فراعملا راد 0 ةرهاقلا ) 2 يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت «فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا

 7 ةم1-8؟ ا

 ؛((ت .د توريب) . ؛ دلجم « نادلبلا مجعم ٠ يومحلا توقاي ؛ 585 ص 2« قباسلا ردصملا « بلاغ نبا (6)

 53١. ص
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 50 ا ا لا اا 0 000000بببب

 وأ برغملا ىلإ ءاوس ءاحنألا رئاس ىلإ هنم راحبإلل راجتلا همدختسي ةشوطرط ءانيم ناكف غ2". ةهج
 يذلا ربونصلا بشخ هقيرط نع ردصي ناك امك «2'"ةراجتلا لجأ نم ةجنرفلا دالب وأ قرشملا
 . "47 ضارغألا نم ديدعلا يف مدختسيو «ةشوط رط هب ترهتشا

 دالبو ةيئارصنلا ةينابسإلا كلامملا نم يبسنلا اهبرقو يرحبلا ةشوطرط عقوم نأ ةراشإلاب ريدجو

 قاوسأ ةيسلدنألا ندملا مظعم يف رفوتت تناكف ءاهب قيقرلا ةراجت راهدزا يف ريبك رثأ هل ناك ةجنرفلا
 كلت ىف سيلدتلاو شغلل اعنم بستحملا اهيلع فرشيو «ةرسامس وأ نولالد اهريدي قيقرلل ةصاخ

 راج ةراجتلا 1 06(

 نيتاسبلا تناكف ؟ ةعارزلاب اهلهأ نم ةئف لاغتشا يف رثألا مظعأ ةشوطرطب هايملا رفاوتل ناكو

 ةوالع ء عون لك نم رامثلا هب رثكي ةشوطرط لبج حفس ناك امك «هربإ رهن فافض ىلع رشتنت عايضلاو

 نم باشخألا عطقب ةشوطرط ناكس ضعب لغتشا كلذ ىلإ ةفاضإلابو ؛ 2١١ ''هب يعارملا رفوت ىلع
 , !١١١ باسلاو سقبلاو ربونصلا باشخأ اميس ال ةشوطرط لابجب ومنت يتلا تاباغلا

 ةفرحب يلاهألا ضعب لاغتشا يف هرثأ رحبلا نم اهبرقو رهنلا ىلع يفارغجلا ةشوطرط عقومل ناكو

 نم وهو) يلوشلاو يروبلا نم بيطلا (كمسلا يأ) توحلا اهيداوب نأ ركذي ينيوزقلاف « كامسألا ديص

 يرحب ناويح ربلا ىلإ ةشوطرط رحب نم جرخي ناك كلذك «(راهنألا ىلا رجاهت يتلا ةيرحبلا كامسألا

 ءارف نع ةسافن لقي ال يذلا هئارفب زيمتي ناكو «(سمندلا هبشي وهو) رومسلا ىمسيو هديصب نوموقي
 ,23127تلعتلا

 « ملالسلاو جاربألا لثم ةيبرحلا تالآلاو نفسلا ةعانصب ةشوطرط ترهتشا : تاعائصلا ثيح نمو

 تناك ىتلا ةيجاعلا فحتلا ةعانصو .'١)فورظلاو ةيبشخلا ىناوألا ةعانصب اهترهش تعاذ امك

 , 7١/4 . نادلبلا مج « توقاي ؛ 785 ص « هسفئ « بلاغ نبا 2250

 ىلا-فصلملسقر م.آل1953(.01.18)ر, 2 1 0 رب ىفيل رشن «٠ قباسلا ردصملا ٠ يزارلا ٠١0(

 ) )1١ص « قباسلا ردصملا :«يريمحلا ؛ 000 ص 7 ج . قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن « يسيردإلا 79١.
 ؛:5- 8 ص ,(ماو91 « لاسئفورب ىفيلو نالوك رشن :سيراب ) ؛ ةبسحلا بادآ باتك « ىطقسلا :رظنا (0)

 . 57 ص « ةماع تارضاحم ةلسلس ) اسنفورب 3

 ,.015-010 ص .دالبلا راثآ «ىنيورقلا ؛ 87 ص «ةيفارفجلا باتك .يرهزلا 10

 ردصملا «يريمحلا ؛ 050 ص هسفن ردصملا «ينيوزفلا 00060 ص 2 ١ ج «قباسلا ردصملا ١ يسيردإلا 211(

 .؟"ة١ص ,قباسلا

 وبأ لامك ؛ ا1ما/ ص « يعاقبلا فسوي قيقحت ؛١ج « بيطلا غل ٠ ىرقملا ؛5550 ص . قباسلا ردصملا )١١١(

 ةلس ةيردنكسألا بادآب تشقون ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر « سلدنألا يف ةيداصتقإلا ةورثلا ردامصم 3 ىفطصم

 )١(. شماه 255 ص ؛:؛ 6

 1.ا/ فلما, "ام 1ه008أه18 اد شا١ خصل هلانذ", قل-نهسامره . 701, 1 , 01, (1980), م0

 ردصملا ؛ ينيوزتلا ؛ ١١١ ص( هسفن ؛ يرهزلا ؛ 7غ 606080 ص « ١ج ؛قباسلا ردصملا «يسيردإلا 2185

 ,010 ص .هسفن

 /ام١ا



 سا ااا ا ا اا ا اا اا ااا اا ا ااا اا اا ا ا اا ااا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 لامجب ةيسلدنألا فحتلا زاتمتو « يلحلاو روطعلا ريراوقو نوهدلا ظفحل روصقلا ىف مدختست

 . ١١" ؟!ةعانصلا كلت يف نيملسملا ةعارب ىلع لدتو ءاهلاكشأ قسانتو ءاهفراخز

 ةيئاردتاكب ظوفحم جاعلا نم قودنص :ةشوطرطب تعنص يتلا ةيجاعلا فحتلا ةلثمأ نمو

 جاعلاب مّعطمو ةرشقب ىطخملا بشخلا نم عونصمو « جومتم ءاطغ هل « لكشلا عبرم وهو ؛ةشوطرط

 نميلا» : اتملك قودنصلا ىلع تشقن يتلا تاملكلا نمو «ةعّصرم روصب نادزيو «ةيضرألا يف
 .2316)(لابقإلاو

 : فئاوطلا رصع يف ةيمالسإلا ةشوطرط تاكوكسم

 امب فئاوطلا تاليود رصع يف ةشوطرط يف تكس يتلا تالمعلا ىلع ةيباتكلا شوقنلا نم لدتسن

 لتاقم مسا لمحت ةيضف مهارد تردصأ ةشوطرطب ةكسلا راد نأب خيراوتو ءامسأو باقلأ نم هلمحت

 فيضأ مث «هتالمع ىدحإ ىلع ةلودلا زعم بقل رهظ ه4178ةنس يفو ء ه١ ةنس نم ءادتبا يبلقصلا

 ملسم : لثم ىرخأ ءامسأ لمحت مهارد ىلع رفعو .7١١2يراتلا كلذ دعب ةلملا فيس بقل هل

 راد ىلع نيفرشملا ءامسأ اهنأ دقتعملا نمو ء(ه 5 5-5 )5١ ىضر نب كلملا دبعو (ه0-59٠51)

 نمو .ه5 140 ةنس خيرات هيلع شقن مهرد : لتاقم مسا لمحت مهاردل خيرات رخآو . ةشوطرطب ةكسلا

 ءارمأ نم هريغ وأ لتاقم مسا لمحتو «ةشوطرطب تكس ةيبهذ ريناند ىلع رثعي مل هنأ ركذلاب ريدجلا

 117مل كتاؤللا

 و ؛ 441 مارعأ يف تكس «ةلملا فيس» بقلو «يبلقصلا ىلعي» مسا لمحت تالمع انيدلو

 . 1140 اتاقم هفلس لثم«ةلودلا زعم» بقل : هبقل ىلإ فيضأ (ه ةنس) ريخألا ماعلا اذه يفو ؛ه

 (ت ادد: ةرهاقلا ) « ملاس زيزعلا دبعو عيدبلا دبع يفطل ةمجرت ؛اينابسإ يف يمالسإلا نفلا «وليروم ثموج 11١8

 لالخ نم فئاوطلا رصعو ةفالخلا رصع يف يسلدنألا عمتجملا نم روص» ؛ملاس زيزعلادبع ديسلا ؛ 366 ص

 زيزعلادبع ؟ 5١ ص «141/9/-1141/5 ةنس ديردمب يرصملا دهعملا ةلجم « «جاعلا ىلع ةروفحملا شوقنلا

 .185؟ ص ء(تءد: توريب ) «سلدنألاو برغملا يف ةيفرخزلا نونفلا « قوزرم
 )81 )11١6ة:(1145 ةعهطعود لع 0ءءالعسأفب ابآآ, /كدكلننل, 1940, م0:121-1 ,1181144001015 1051

 )١١7( لتاقم دهع يف ةشوطرطب تكس يتلا مهاردلا ةلثمأ :
 ةلودلا زعم) : رهظلا 2ىلعو (ةثامعبراو نيثلثو ادحإ ةئس ةشوطرطب مهردلا) : هجولا ىلع شقن مهرد
 00 طاطا هما م.163 2 21115510 ال /19/135, هم. 8 : رظلا . (لتاقم

 00م قاخشب هج.ءاابم,163 تي 1810[2 ال 1/17/7155, ه.ءأأ, 1 210

 60 0طاظاخ خل, هم.ءأاب م,163 2 2211810 ال ا/1[/ 85, هم, كأم. 2 2(

 (ةيامعبرأو نيسمخ تنس ةشوطرطب مهردلا لعي):هجولا ىلع شقن مهرد ىبلقصلا ىلعي مهارد ةلثمأ نمو
 : رظنا . (ةلودلا - ماشه مامإلا - زعم ) : رهظلا ىلعو

 00 اآظ2خب هر.ءأاب م.181 دع 2211810 ل 7/1715, هم.كأب 90.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا عاب ماع درك هه دا ود 1 داما دو زم تونا ع 6 نا سا كك نا

 ,«ه١40 ةنس ذنم حجرألا ىلع أدبتف (ةشوطرطب هبلاقصلا ءارمأ رخآ) يبلقصلا ليبن ىتفلا ةلمع امأ

 .'١١!برضلا خيرات لمحي يذلا شقنلا ةءارق رسيتي مل ذإ

 رمل ةشوطرطب ةبلاقصلا ءارمألا تالمع نأ ظحالملا نمو

 ,/ناعألا ثتقستانك ةيمسألا ةعببلاب

 بجاحلا مسا لمحت يهو «ه516 ةئس ذنم ةشوطرط يف مهل ةلمع كسب اضيأ دوه ونب ماق دقو

 : ةيملعلا ةكرحلا : اًملاث

 رارتتسالا مدعو قرمتلا ةلاح مغر فئاوطلا رصع يف ةشوطرط يف ةيملعلا ةكرحلا ترهدزا

 اهدعب ىلإ 2 ا ا م ل

 : يلي اميف ةيركفلا ةايحلا يف ةشوطرط ءاملع رود زربن نأ نكميو

 ملعب ىمسي ام وأ «تاءارقلا ملع» يف اوصصخت نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا ةشوطرط يف رهتشا

 ردصتو ةطسقرس ىلإ لحر يذلا يشوطرطلا يراصنألا نيسح نب دمحم : مهنم ««نآرقلا ديوجت»

 دمحم نب نيسح ءىرقملا هيقفلا هنبا ملعلا اذه يف هفلخو .'"١اه004 ةنس اهعماجب تاءارقلل

 نب دمحأ كلذكو "2" ه557 : ت) « نيدوجملا نيئرقملا نم ناك يذلا يشوطرطلا يراصنألا

 م1810 77 1711785, هم. أب م. )١1١9(

 : ىلاثلا صنلا هيلع شقن ليبن مه ارددحأو

 ةفيلخلا) : رهظلا ىلعو « ه١401 ةئس اهنأ حجري ٠( . ىدحإ ةئس ةشوطرطب مهردلا - 0 :هجولا

 0 هرم. كاب م. 191. : رظنا .(ليبن - ماشه مامإلا

 ا دوه نب ةلودلا ديس مهارد ةلثمأ نمو )17١(
 ةلس حجري 020 يف ةشوط رطب مهردلا اذه برض هللا مسب) : رهظلا ىلعو (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو

 60884 1اطأكر م 0 184 كب 2111810 ان ا/11/135,. 1 ل, م. 0 (ناميلس ةلودلا ديس بجاحلا . ه5

 1١14. مقر ةمجرت 4١١ ص « ١ ج . ةلمكتلا «رابألا نبا (١؟١1)
 مقر /0 ص « ١ج « قباسلا ردصملا ؛ رابألا نبا ؛ 5144 مقر ةمجرت 110 ص ؛ قبآسلا ردصملا ؛ يبضلا (11؟؟)

, 
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 000 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 ةشوطرط هدلب ةرداغم ىلإ رطضا هنأ ريغ ءارهام اًئرقم ناكو ؛ةشوطرط نم هلصأو .ىمشاهلا دمحم
 .1"”مهدا/ه ةنس يلاوح ىفوت اهيفو «ةيسنلب لزنف اهيلع ىراصنلا بلغت بقع ه6 44ماع

 : ثيدحلا ملع (ب)

 ةشوطرطب ثدح يذلا يرمعلا ءىناه نب فلخ مهنم «ةشوطرط ءاملع ضعب ملعلا اذه يف زرب

 ميلد يبأ نب هللا دبع ثدحملا ثيدحلا ملع ةسائر يف هفلخو 223147 ه404 ةنس اهب ىفوتو
 .21"*ام4٠4 ةنس يف هنع ىور يذلا « ىشوطرطلا

 اهب ءاضقلا ىلوتامك ٠ سردو هدلبب ثدح يذلا يشوطرطلا ةدعسم نب دمحأ : اضيأ مهنمو

 .3"21اه077* ةنس يفوتو

 : هقفلا (ج)

 نب مساقلا نب هللاديبع : مهنم ركذن نيزرابلا ةشوطرط ءاهقف نم ريبك ددعب مجارتلا بتك لفحت
 ديعس نب دمحأ هيقفلاو « 25"ه471/ اح ناكو هدلبب ءاضقلا ىلوت يذلا يشوطرطلا ءىناه نبا فلخ

 ءاهقف زربأ نم لعلو .7"23(ه474 ةنس اًيح ناك) يشوطرطلا غابصلا نباب فورعملا فرطم نبا

 ىفوت) ةقدنر يبأ نباب فورعملا يشوطرطلا ديلولا نب دمحم ركب وبأ هيقفلا رصعلا كلذ يف ةشوطرط
 نادلب نم ديدعلا راز دقو «يكلاملا هقفلا يف ةسردم بحاص قحب ناكو . ه١٠657ةئس ةيردنكسألاب

 :هقفلا يف هتافلؤم زربأ نمو « نفد اهبو ةيردنكسألاب هتايح رخخاوأ يف رقتسا مث يمالسإلا قرشملا
 هقفلا يف ةلاسر يهو «« يناوريقلا ديز يبأ خيشلا ةلاسرل حرش» و «فالخلا لئاسم يف ريبكلا باتكلا»

 «عدبلاو ثداوحلا» باتكو « كولملا جارس» باتك : لثم ىرخألا ةريهشلا ةتافلؤم ىلع ةوالع يكلاملا
 31و

 :ةلمكتلاو ليذلا ٠ يشكارملا كلملا دبع نبا ؛ ١١١ مقر ةمجرت /4 ص ١ ج « هسفن ردصملا « رابألا نبا )1١(
 .ا/١ا/ مقر 454 ص « (ت ا. د « توريب ) « هفيرش نب دمحم قيقحت .؟ ق « لوألا رفسلا
 مقر ةمجرت 44 ص « ١ج . ةلمكتلا « رابألا نبا ؛ 7١5 مقر ةمجرت 584 ص « هسفن ردصملا « يبضلا )١(

/, 

 ص ماو «توريب) « سابع ناسحإ قيقحت ؟ عبارلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا ء يشكارملا 0 ربع نبأ 20(
 8 مقر 5

 3١. مقر ةمجرت 4 ص . ١ ج , ةلمكتلا ءرابألا نبا ()
 . 1/1 مقر ةمجرت ١" 5 ص « ١1ج . ةلصلا « لاوكشب نبا 70

 , غا/ مقر ةمجرت 7١ ص « ١ ج « قباسلا ردصملا , رابألا نبا 010
 ركبوبأ ؛ ١119 مقر هال1-ها/60 ص ع3 ج٠ ةلصلا « لاوكشب نبا : يف يشوطرطلا هيقفلا نع ليصافتلا عجار 0(

 نبا ؛ ققحملا ةمدقم 2(م19094 0 سنوت) ١ يبلاطلا دمحم قيقحت  عدبلاو ثداوحلا باتك ١ يشوطرطلا
 ديعس نبا 2510 ص 20م « توريب) « م 2 جا « نايعألا تايفو «ناكلخ
 عدم دع 2(م 191/8 « طابرلا) ١ ١ ج ؛« ضايرلا راهز ١ يرقملا ؛711 مقر 554 ص .؟ج . برغملا « يبرغملا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 00 8

 : ةغللاو رعشلاو بدألا )د(

 نب ناميلس عيبرلا وبأ بتاكلا ريزولا مهزربأو ءرعشلاو بدألا يف ةشوطرط لهأ نم ديدعلا عرب
 رصعلا باتك نم هنأب ماّسب نبا هفصي يذلا (ه١47 ةئس اًيح ناك ) يشوطرطلا يعاضقلا دمحأ
 ضور » هنأب ىرقملا هحدتما يذلا يشوطرطلا يلع نب فسوي كلذكو ''”رثنلاو مظنلا يف نيفرصتملا

 نب دمحم : مهنم رهتشا دقف ةغللا ملع لاجم يف امأ , 2111 « ,راهزأ (لوبذلا يأ) ءاوذلا فرعت ال بدأ

 :اهنم بدألاو ةغللا يف بتك هيلإ بسنتو « (ه009 ةيسرمب ىفوت ) يشوطرطلا ىولبلار ماع نبا دمحأ

 ىلع ةوالع « ناسنإلا ةيغبو ناسللا ةيلح ١ باتكو «هبتك ربكأ نم وهو ««دئاوفلا ررغو دئالقلا ررد »

 , 0"3ءافشلا ١ هامسأ اباتك فلأ ثيح « بطلاب هفغش

 يدروهي ةلاحر وهو «يشوطرطلا يليئارسإلا بوقعي نب ميهاربإ : نييفارغجلاو ةلاحرلا نم ركذن
 فيضيو «ةيفارغجلا مهتافلؤم يف نورخآو يركبلا هيلع دمتعاو « م١٠ /ه5 نرقلا يف شاع «لصألا

 هتالحر اهيف هل فصو رصنتسملا مكحلا ةفيلخلا ىلإ ةلاسر بتك يشوطرطلا ميهاربا ةلاحرلا نأ سنؤم

 117 ريبكلا وتوأ روطاربمإلا دهع يف - حجرألا ىلع - ايناملأ كلذكو ابوروأ قرشو ةبلاقصلا دالب يف
 يف بتك ةدع هيلإ بسنت يذلا ىولبلا دمحأ نب دمحم خرؤملا بيدألا خيراتلا يف اهئاملع نم زربو

 . ""“"انيلإ لصت ملو . تدقف اهنكلو خيراتلا

 خيرات «ملاس زيزعلا دبع م1 « ةرهاقلا )« يشوطرطلا ركب وبأ « لايشلا نيدلا لامج 1575-4150 ص ---

 2 1555-511 ص ؛(م1958 « فراعملا راد : ةرهاقلا ) «يمالسإلا رصعلا ذ اهتراضحو ةيردنكسألا ةئيدم

 ,١اله-١ا/5 ص (م1 ةرهاقلا ) ٠ سنؤم نيسح ةمجرت ؛ يسلدت اركفلا خيرات «ايثتلاب ثلاثنوج

 . 4519-175 ص « ١ ج , برغملا « ديعس نبا 0 5:45 ص (« ١دلجم ." ف ؛ ةريخللا 2(

 .1 8١ص مج ٠ بيطلا حفن (1*1)

 .؟اصاءلجع ءاريسلا ةلحلا ؛ ١118 مقر 5560 ص 2ك جلع َ تلا « رابألا نبا 2(

 ؛ 8١ ص « يجحلا نمحرلا دبع قيقحت ؛ كلامملاو كلاسملا باتك نم ابوروأو سلدنألا ةيفارغج ١ يركبلا 2(

 ١١ ١ ١١ ددعلا ديردمب يرصملا دهعملا ةلجم « «سلدنألا ىف نويفارغجلاو ةيفارغجلا ١ « سنؤم نيسح
 00 1115-776 ص (م1ؤ514-1959)

 .1718 مقر 440 ص . ؟ ج . ةلمكتلا «رابألا نبا (15)

 ١و١



 اع اا ا اا اا ا ا اح ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا اا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 | عجارملاو رداصحملا

 : ةميدق ةيبرع رداصم : ًالوأ

 : (198 : ت) يعاضقلا يسنلبلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ «رابألا نبا

 .م 19895 «ينيسحلا راطعلا تزع رشن : ةرهاقلا « ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 .م19577 « ةرهاقلا « سنؤم نيسح .د قيقحت «ءاريسلا ةلحلا

 :(ه"01'٠ : ت ) دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا زع « ريثألا نبا

 .م19417 «توريب « قاقدلا فسوي دمحم رشن «خيراتلا يف لماكلا

 : (ه057 : ت) سيردإ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ : يسيردإلا

 . (ت .د)« ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم رشن :ةرهاقلا « قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن

 : (ه047 : ت) ينيرتشلا ماسب نب يلع نسحلا وبأ « ماسب نبا

 . م919١ « توريب «سابع ناسحإ . د قيقحت ع ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 : (ه01/8 : ت) يسلدنألا دوعسم نب كلملا دبع فلخ مساقلا وبأ « لاوكشب نبا

 .ما9535١ « ةرهاقلا « انثارت ةعومجم « ةلصلا

 : ترقاي « ىومحلا

 .(ت ا .د) « توريب « 5 دلجم  نادلبلا مجعم

 : يديمحلا

 .ما5١+955 ةرهاقلا «انثارت ةعومجم « سبتقملا ةوذج

 : معنملا دبع نب دمحم : يريمحلا

 .م19854 « توريب « سابع ناسحإ قيقحت « راطقألا رببخ يف راطعملا ضورلا

١5 



 ديوس

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-0222 م ا

 : (ه459 :ت) يومألا نيسح نب فلخ نب نايح ناورم وبأ « نايح نيا

 .د قيقحت (دمحم ريمألاو طسوألا نمحرلادبع ريمألاب قلعتت) سبتقملا باتك نم ةعطق -

 .ما51/7 « توريب «يكم دومحم

 اتيملاش قيقحت « 0ج «(رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلاب قلعتت ) سبتقملا باتك نم ةعطق -
 .م151/9 ؛ ديردم « يتنيروكو

 : (هالال : ت) يناميلسلا بيطخلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا «نانع هللا دبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 .ماو6

 « طابرلا « لاسنفورب ىفيل قيقحت «(سلدنألاب صاخلا) يناثلا مسقلا «مالعألا لامعأ

 .ما 4

 :(ه ١8 : ت )دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا يلو « نودلخ نبا

 . م9١ا/١ . ىلعألا ةسسؤم :توريب «ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا

 (ه581 ت) ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش « ناكّلخ نبا

 . م١191 «توريب « سابع ناسحإ .د قيقحت « نايعألا تايفو

 : (ه 588 : ت) يسلدنألا ديعس نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون « ديعس نبا

 . (ت .د)« فراعملا راد : ةرهاقلا ؛ فيض يقوش .د قيقحت « برغملا ىلح يف برغملا

 : (ه 548: ت٠ يسلدنألا يليبشإلا ميهاربإ قاحسإ وبأ « لهس نبا

 دمحم قيقحت « ىربكلا ماكحألا نم ةجرختسم ةمذلا لهأ ءاضق ماكحأ يف قئاثو

 .م1981 « تيوكلا «فالحخ

 : نودبع نيا

 « لاستفورب ىفيل رشن « ةبسحلا يف ةيسلدنأ لئاسر ثالث نمض « ةبسحلا يف ةلاسر

 .م1900 «يسنرفلا يفاقثلا دهعملا : ةرهاقلا
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 ا ا و اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةئيدم خيرات

 : دمحم نب دمحأ يشكارملا « ىراذع نبا

 «لاسنفورب ىفيل نالوك رشن ؛" «؟ج« برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 .(ت.د) « توريب

 : بويأ نب دمحم : يطانرغلا « بلاغ نبا

 دهعم ةلجم ةرهاقلا « عيدبلاب دبع يفطل قيقحت «٠ سفنألا ةحرف باتك نم ةعطق

 : ديلولا نبا دمحم ركب وبأ ء يشرطرطلا

 . م1909 «سنوت « بلاطلا دمحم قيقحت « عدبلاو ثداوحلا

 : (ه١5١٠ : ت)دمحم نب دمحأ نيدلا باهش ؛ ىرقملا

 .م985١ ٠ توريب « يعاقبلا فسوي قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 : لوهجم فلؤم

 . م1941" « ديردم « ائيلوم سيول قيقحت « سلدنألا دالب ركذ

 : (ها/ا" : ت) دمحم نب باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش « يريونلا

 «ةطانرغ «وريمير رابساج رشن (سلدنألاو برغملاب صاخلا ) 55ج « برألا ةياهن

 .ما511/

 : ةبرعمو ةثيدح ةيبرع عجارم : اًيناث

 : راتخم دمحأ « يدابعلا

 ١958. 2 ةيردنكسألا « سلدنألاو برغملا خيرات يف تاسارد -

 .م 1901 « ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا رشن ديردم « اينابسإ يف ةبلاقصلا

9 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا هم داما هابل 11 داداباو نأ عنان ذره كن هاه مداد تان د هنأ اداء عاق نق نوع نع ف مق

 : نيسح « سنؤم

 . م986١ ء رشنلل ةيدوعسلا رادلا « ةدج « ةيناثلاةعبطلا سلدنألا رجف

 : رحس « ملاس

 2 يمالسإلا رصعلا يف سلدنألل يراضحلاو يسايسلا خيراتلا يف اهرودو سداق ةئيدم

 ما «ةيردنكسألا , ةعماجلا بابش ةسسؤم «ةيردنكسالا

 : نورخأو روشاع ديعس

 .م1986 لسالسلا تاذ تيركلا « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف تاسارد

 : ملاس زيزعلادبع ديسلا « ملاس

 « ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسألا « سلدنألا يف مالسإلا ةراضحو خيرات يف

 : ما6

 .ما ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسالا ؛« ةيمالسإلا ةيرملا ةئيدم خيرات -

 : لامك « ىفطصم وبأ

 ريغ ريتسجام ةلاسر « نيطبارملا يديأ يف اهطوقس ىتح ةيمالسإلا ةيسنلب ةنيدم خيرات -
 م١198 ةيردنكسألا بادآب تشقون ةروشنم

 ةايحلاو نارمعلا رهاظم يف ةسارد» فئاوطلا تاليود رصع يف ةيمالسإلا ةقلام -
 0 ما )0 ةفرعملاراد :ةيردنكسالا ,«ةيعامتجإلا

 : سيروت ودلوبويل « سابلاب

 .م19617 ؛.يرصملا دهعملا ةلجم :ديردم « ينانعلا ةيلع ةمجرت « ةيمالسإلا ةينبألا

 « ةريعش يداهلادبع ةمجرت ءاهخيراتو سلدنألا بدأ ىف ةماع تارضاحم ةلسلس -

 .م١1980 . ةيردنكسألا ةعماج تاعوبطم : ةيردنكسالا



 اساس ااا ا اا اا ا ا اا عا ع حا حاحا حاج حاس ا ا عا ا اا ا ا اا ا اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات

 : لاستفورب ىفيل

 «يملح نيدلا حالصو ملاس زيزعلادبع ةمجرت 2 سلدنألاو برغملا يف مالسإلا

 .ما٠5 « ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسألا

 : ثموج ليونام « ونيروم

 ةئيهلا « ةرهاقلا «ملاس زيزعلادبعو عيدبلادبع ىفطل ةمجرت « اينابسإ يف يمالسإلا نفلا
 . (ت .د) ؛ باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 :راثسلا دبع دمحم « نامثع

 . م944١ « ةفرعملا ملاع : تيوكلا « ةيمالسإلا ةنيدملا

 : هللا دبع دمحم « نانع

 . م965١ « ةرهاقلا . ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا

 .ما « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا ء« فئاوطلا لود

 : ةيبنجألا عجارملا :اًثلاث

 4111 '1"ن1أع

 81 عاقم لع 23138028, 5120110, 8,

 م عانت 00 81و60 :

 ةكدصاتما لع 815م1 0ع ظومدمم, 5420110, 7.

 م1102عجج 1813:1017 :

 "1ع 21110 01 01هط هلم, 11131, 74

 000ءعمو جم 2ةهتلتمز

 1101200 لع 8لادستكاات 202 خلد طال 80- ظكممتم]ق, 1120110, 79.

 ا55



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0202-2-22م 0 لل لل ل ع ل م عع ع حس م

 1023710 171 جودعر وأ ءأس :

 '[طع دع ةمل ؟دل1 ه1 طع طوب اتم عكر ]تالا 1615ء)ل, 5.

 0 ةكوقم [عيلالم :

 111560213 06 84ان1:212 2011510113218. 28188023, 5.

 عسا 11220 :

 111560115 مانكان152308 0ع 721١تصعأ2 زل دان 1ءعأمم, 7ةلعمعألب 9

11551211 110115 : 

 ظووحت ةانا' 13 ءطباع لد (نةللكوا الدم )1206 06 0010هجعر آبع 0ةنع, 48

 آم 20م ءدعمأ :

 - 1 تاماتع لع 85'1موهدع 8/انكاناتم 3226, ةنتق, 1950,

 - اتمهتماتممد ةعوطعو 0ع 8'1دموعمع, 2ةتتكقب 1

 قل دسو ل. [سطأ عانق :

 آ2 10119 06 10ةطئق3, خ]162216, ب

 ةاقعأق ل. ا عادعتتق :

 ملقم الكان 180, 232128023, 1

 31 عدعسل عن طلحأب

 آم ظومقمو لعا 010, 5450110, 7,

2160 7 1 

 0 آ0م5 1 عزنعد لع 1ةنكقق, 5420110, 6.

 '1022عو 183135 :

 - 015030ع5 8تكمومسم-هسداشر خطت 25, 20

 - مة ومقم لكم 81-0 دانا]طقمقك, (شل- ةصلمت انو, 21,1946).

 او

 د
0 18 



 1 مادو.

 6م ى ع سم

 2 ملل اع" 7

 فئاوطلا رصع يف ةشوطرط تاكوكسمل جذامن

534 



114 





 ذلا له خبر ات نم بناوج

 رمع : روتكدلا

 السرلا سلدنألا يف ةمه

0 



 ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 2-2-2-2

 ةيم السإلا سلدنألا يف ةمذلا لهآ خيرات نم بناوج
 (*ةريمنب رمع : روتكدلا

 بتك اهتمدقم ىفو «ةحاتملا رداصملا نم ةعومجم لامعتسا لالخ نم ةساردلا هذه لواحت

 . سلدنألاب ةيمالسإلا ةلودلا لظ يف ةمذلا لهأ عاضوأ اهب تروطت يتلا ةيفيكلا ةفرعم ةيهقفلا ىواتفلا

 لودلا حماست ىدمو «ةمذلا لهأ فئاظو نع ةيخيرات ةحول عضو ةساردلا هذه لواحت امك

 ٠ .نييمذلا عم سلدنألا يف ةيمالسالا

 لهأ روطت نع ةلماكتم ةروص ءانبل ةيساسأ رصانع نّمضتت ةيخيراتلا انرداصم نأ كش ال ًاريخأو

 .نيملسملا مكح تحت ةمذلا

777112171 211/810151 5110811017 01410185 1118 

 1118 15آ141110 51 خ11 111 ذل خل5

1:4 

 اهزق © )كلل ات

 (م851140)

 1طتق ةادلز 15 طدكعل هه زستكم00عمعع (ءرباك ةمل لأ زطاعملو غ0 دطمال اطغع ا/وؤن طع

 ال طاباقعتعو داهننك 0ع عام معل هصلعع طع 3/تداتسم نام ذم خلد فخصلط لو

 0 طع هدع طقصل اع انت ام ةععر وصح ه 103م معك مععاتللع, اطغ امانة ءاتممد طعاج ءعم

 اطع زاتغتك ممل عمعع 04 انتطساقتتعم ةهل طع 0ةنآزت ]96و ذم طع مضل هل

 02 طع هاطعتم طع مدمعت 5 هم حااعمما ام ممهاهمن اطعم ل1 ةععدخ 5016و اطقأ اهطاتاقمسأعو

 م18ز:عل 0 مانأ هم عمل طع 8كدئاتس 16

 : سماخلا دمحم ةعماجب ذاتسأ « خيراتلا يف هاروتكد »0

 ”؟





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق ا سلدنألا 0-2 ع برع بادرق ل27 ت4 5 عماد ةاعرح 2ع د طاع يع طدع جد كج بالام نات تنل

 حاتتنالا ىلع موش ينل ”يربجن نب اذا فتختسا ىلا رمال نفعي لوا ذأ كدي اذهبوا وا

 انلمع نإ .اهتجلاعم يف ترّصق وأ «ةثيدحلا ةيخي ةيخيراتلا ثاحبألا اهتلفغأ املاط اياضقو رداصم ىلع

 «صوصخلا هجو ىلع ةيلزاونلا تانودملا نمو ءاًمومع ةيهقفلا رداصملا ةسارد نم لعجي نأ لواحي

 خرؤملا راص بناوج لوح ةيرابخإلا رداصملا اهمدقت يتلا ةتهابلا تامولعملا ةرئاد نم جورخلل ةصرف

 رصاعملا خرؤملا ةلئسأ لك نع ةباجإلل مويلا ةيفاك دعت مل ةيرابخإلا رداصملاف ؛ ةوقب اهحرطي رصاعملا

 ناكسلا ىدل تناك يتلا تاروصتلاب ءاهتناو «ةيعامتجالا تائفلا روطت خيرات نع ليصافت ةفرعمب ادب

 ميلعتلاو «ةيمويلا ةايحلا ةمظنأو ناكسلا ددعو «راعسألاب قلعتت رصانعب ارورمو ةفاقثلاو ةطلسلا لوح

 ىلع دعاست اهنأ رابتعاب ؛ اهماحتقا ةرورض نم خرؤملل رفم ال يتلا اياضقلا نم «كلذ ريغو ةرسألاو

 هذه لوانت نأب دفتعنو .هبوعش رثعت تاظحل وأ «هتوق تاظحل يف ءاوس يمالسإلا خيراتلا ةيكرح ريسفت

 (١)خرؤملا ةرئاد جراخ تلظ رداصمب ةناعتسالا قيرط نعالإ ىتأتي نلو «مثي نل ةكئاشلا اياضقلا

 عوضوم ةساردل ةيهقفلا رداصملا ىلع حاتفنالا انل اهحيتي يتلا ةيجهنملا تايناكمإلا يه امف

 ؟ةيمالسإلا سلدنألاب ةمذلا لهأ عوضوم وهو كئاشو «دقعمو «يويح

 : ةيلوأ تامدقم : ًالوأ

 سلدنألا يف ةيرشبلا تاليكشتلل ةيدئاقعلاو «ةينثإلا ةغبصلا لافغإ بعصلا نم ناك اذإ ١

 نم ريثكلا ريثي تاليكشتلا هذهل يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالا ىوتحملا ةسارد نإف «ةيمالسإلا

 ةيفسعت ماكحأل ضرعت هنأ نع الضف «ةقيقدو ةرشابم رداصم هليلحتل انزوعتو «ةيجهنملا تابوعصلا

 .اهضعب دنع فقوتلا ثحبلا اذه لواحيس

 هيلع لصحن نأ نكمي ردصم مهأ يه ةيبرعلا تاباتكلا نإف « ةمذلا لهأب رمألا قلعتي امدنعو -؟

 يف بناجألا نيثحابلا نم ديدعلا ددرتي مل رداصم نع لوقن نأ نكمي اذام نكل .ةئفلا هذه عاضوأ ةفرعمل

 تناك اذاو ؟ ةزاحنم رداصملا هذه لهف ؟ةدحاو رظن ةهجو لثمت اهنأ رابتعاب اهتداهش نم ظفحتلا

 يبدألاو يبقانملاو يفارغجلاو يرابخإلا ردصملا نيب زايحنالا ةجرد امو ؟ةزاحنم ىه نملف «كلذك

 ردصملا نأو اميساال «ةيلاكشإلا هذه ةبقارمل ةبسانم لّكشي انه هانرتخا يذلا عوضوملا نإ ؟يمجعملاو

 , ووفكملا ةيفوتلا عئاقولا نم ابرق رثكألا وه يهقفلا

 ةقالع اهل يتلا قئاثولا ةلق نم يناعي طيسولا انخيراتف ؟ ةيجهنم ةرورض اًضيأ هضرفت رداصملا هذه 0

 . ئاق . ةيراجتلا شئانكلا وأ ةيكلملا دوقعك ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 مهفقومو ,ةيئاضقلا ةزهجألاب ناكسلا ةقالع ةردان ةيفافشب ضرعتستس يتلا ةيهقفلا لزاونلاب ا )0

 . ةيسايسلا ةطلسلاب مهتقالعو ةيهقفلا ماكحألا نم

 ".ه



 ا ا نا ]ايوب هارح كال ع طعما اياب رااح هاب وق د اا ال ل ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 « ةيبرعلا ةغللاب اًساسأ تبتك امنإ مهتيعضو لوح سلدنألا يف ةمذلا لهأ ةداهش نأ عقاولاو ل“

 هنإف « ةينارصنلا كلامملا تاغل نم اهريغو ةيلاتشقلا ةغللاب نود امامأ « 2') ةيربعلا ةغللاب بتك اهضعبو

 .29 ةقيقدلا ريغ ءارآلاو ماوس م

 امنإ ةيبروألا ثاحبألا ضعب اهيلع تدكأ يتلا ةفسعتملاو ةعرستملا ماكحألا نم ريثكلا نأ كشالو
 لهأ هاجت حماستلا مدعب اهتسايس تزيمت سلدنألاب ةيمالسإلا لودلا نأ تربتعاف «تاباتكلا هذهب ترثأت
 ينبب اءاهتناو نييومألاب اءدب سلدنألا تمكح يتلا لودلا لك تمزال ةسايسلا هذه نأ مهيأر يفو «ةمذلا

 .©© ةيدحوملاو ةيطبارملا ةلودلاو فئاوطلا كولمب ارورمو «رمحألا

 برغلا يف ىراصنلاو دوهيلا لوح 16.8. 101155 هب ماق يذلا بضتقملا لمعلا ءانثتسابو -5

 , اًفيعض اًمامتها لظ سلدنألا يف ةمذلا لهأب مامتهالا نإف « ةيهقفلا رداصملا لالخ نم يمالسإلا

 تاباتكلا اولفغأو ةيرابخإلا رداصملا ىلع اودمتعا « اًيثزج « عوضروملا اذهب اومتها نيذلا مظعمو
 تامولعمو ءارآل ملستسا اهمظعم نأ ذإ « ةيخيراتلا ثاحبألا ريس ىلع ةلأسملا هذه ترثأ دقو «ةيهقفلا

 برحلاو ملسلا تالاحو داهجلاب طبترملا يبرحلا بناجلا ىلع امإ رارمتساب نورْكَرُي نيذلا نييرابخإلا
 فئاظو ضعبب ةطبترملا رابخألا ضعب ىلع زكرت اهنأ وأ « رفكلا رادو « ةيسلدنألا مالسإلا راد نيب
 . ةيسلدنألا تاطالبلا يف ةمذلا لهأ راودأو

 العف اهنإ ؟ةدقتفملا قئاثولا نع ام اًعون ضرعي اًيخيرات اردصم ةيهقفلا لزارنلا لكشت لهف ه
 يتلاو آرام 8هدوممقو ب ةامسملاو ةةطام» اهيلإ راشأ يتلا «ىواتفلا» كلت يه سلدنألا دوهي هكرت ام مهأ نإ (©

 3511101 مى "مولع ها ةدلهتزعق لدصق 15مدعدع ةطانقان است ماتن ان 2ع تأ 1 ة16ع1من" ةصانقاعع 15,5.61965),ج,.664 -9

 : ةيلاتلا تاساردلا رداصملا هذه لوح عجار (4)
 - 721.51154073181 1115'12(هرمأق لع 10و مجمد اط عع لف ةةكردهسم ا/كتلضل,1897, 0

 - 1.818 آخ5 © خ6 1465, المو هتمجه صم طعور, 2 7701, 81م ل110,1, 1947-49.

 8. 14171171217 ٠1م, الرمق هنتوعتعم لما ظةردهسمأ , 54ةلأل, 1950, م.412 - 424 .

 :ةلأسملا هذه لوح مجار (5)
 - 720259 ععامطمتت ( > . ن), 8السأؤمارنع لعو 84ددنا سصمسعع 0' 1ك ةرره عدم. آعالعم 1932 -.

 ع ةمط عم ءطعم دنع 111 5هزنع ةغلق 1! (همننععد لع 1'ةومد عدم 2ةهلدصأ 1ع تمزنم ةععر .آبعألعل 0

 - 02481817 (]1أنوعط).-آعو انتل ل'85مدعمع- 2هناق

 - 110113 81079101 - خملقلان5 5مقتلت 30مم طع 14ان5111315. آم

 يف ةمذلا لهأ ةيعضو لوح ةريثك ءاطخأ ىلع يوطنت يتلا تاساردلا تارشع كانه نإف الإو :جامت رجم يك
 .سلدنألا

 ملا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 0000-22-١ 0002 سل ع ل مس ع عع مع ع ع عم عم هع العم

 ريطأت ىوتسم ىلعف ؛23) ةيجهنملا تاظفحتلا ضعب رابتعالا نيعب ذخأن نأ ةطيرش اربتعم اردصم لكشُت
 ذإ ؟ ةدحب ينمزلا لكشملا ريثي ال اذهك عوضوم يف لزاونلا لالغتسا نإف ءًالثم , "9 نامزلا يف لزاونلا

 يف ءاربخ اذهب ؛ةلزانلا ريصتف ةريصق ةينمز ةرتفل خرؤي نأ ديري نمل ةبسنلاب لاكشإلا اذه حرطي ام اًبلاغ
 يف اهعضو ربع متت اهنم ةدافتسالا نأب نيعئتقم انلعج تادنتسملا نم عرنلا اذه عم انلماعت نأ نيح
 . ىدملا ليوط نمز قايس

 ملاعلا عاقب ةيقب يف رمألا هيلع ناك امع سلدنألا يف ةمذلا لهأ ةيعضو فلتخت دح يأ ىلإ نكل 5

 ءارج نم ثدحي دق يذلا سبللا عفرن نأ ديرن ةهج نمف ؛ نيببسل لاؤسلا اذه انرثأ دقل ؟يمالسإلا
 عقي مل ماكحأ يهو «ةمذلا لهأ ماكحأب فرعي ام ىلع اهلمجم يف موقت يتلا ةيهقفلا رداصملا دامتعا

 يخيراتلا ىوتحملا ىلع ديكأتلا ةيفيك وهف يناثلا ببسلا اّمأ .27 نيملسملا ةمثأ نيب فالخلا اهلوح
 ودبت ةيهقنلا لزارنلا اهمدقت امك ؛ةمذلا لهأ ةيعضو نأ عقاولاو .ةيسلدنألا لزاونلا بتك هب رخزت يذلا

 ةصاخلا ةيعضولا سكعي هنأب دقتعن رمأ وهو «يسلدنألا عمتجملا يف ةكئاشلا اياضقلا نم تناك اهنأكو

 عقوم نإ لب «ىراصنلاو دوهيلا نم ةريبك دادعأ كانه تناك نيملسملا بناج ىلإ ذإ ؛ سلدنألل

 نم ىراصنلاو نيملسملا نيب يمريلا كاكتحالا نم لعج ةينارصنلا كلامملا نم ديدعلا ةاذاحمب سلدنألا

 . سلدنألاب ةئيبلا رهاوظلا

 : نييسلدنألا لزاون يف ةمذلا لهأ : اًينا

 5 انلزاون رداصم 1

 «ةيمالسإلا اهدرهع ةليط سلدنألا يف اًظوحلم (راهدزا ءائيودتو ةسرامم ءاتفإلا طاشن فرع دقل

 تانودملا ضعب كانه تناك اذإف « نييسلدنألا ىواتف لك رصحل تابوعصلا نم ريثكلا ثحابلا دجي دقو

 اهضعب زواجت لبسو لكاشملا هذه عجار «خيراتلا لاجم يف ةيهقفلا لزاونلا لالغتسا اهحرطي ةيجهنم لكاشم كانه (1)
 و )١4 يرجهلا عسانلاو نماشلا نيئرفلا لالخ ةيبرغملا ةيدابلا ثيرات يف ةسارد : دجملاو لزاونلا ءانتسارد يف
 ,07-10” ص : 1414 طابرلاب بادآلا ةيلك (جنيراتلا يفريتسجام ثلاثلا كلسلا ةاروتكد ماو

 لزاونلا يف نمزلا ةيلاكشإ عجار . يتفملا نمز ىلع اهليحن اننإف كلذلو ءاهعوقو ةئس ركذ ةلزانلا يف دري ام اردانف (0)
 .ركذلا ةقبأسلا انتسارد يف

 ًاردصم اهنم اولعجو ؛«لزاونلا اودمتعا نيذلا نيثحابلا ضعب اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا ةيدودحم انل تدب انه نم (4)
 سلدنألا ة ةمذلا لهأل هب سأب ال ًازيح صصخ يذلا لاسئفورب يفيل !2:0768-601ج51 خرؤملا ىتحف «رابخألل
 ةرورض | هتوعد ايلمع مجرتي مل هنإ لب «هدي تحت تناك عنا علل تي درج ع هنإف «ةيرمألا

 آ501/51-1119/1جخلم, آ1اكاما"ع« لع 0: عجار ةقطنملا ه عمتجملا ةساردل يسلدنألا يلزاونلا ديصرلا لالغتسا
 1"ككمدعمع 8كسساسمسع, 1 111 مزج : 208 -

 لهأ ماكحأ .٠ ةيزوجلا ميق نب دمحم نيدلا سمش :ةصصختملا ةيمالسإلا بتكلا مهأ دحأ صوصخلا اذهب عجار (9)
 نم عطق ترشن دقو .د "9/8 مقر طابرلاب ةماعلا .خ (م1987 ؛ توريب ).حلاصلا يحبص .د قيقحت .«ةمذلا

 .ففيرعتلا : لهس نباو ؛ 11ىمعءراك [ةسسلم : ةلجم يف لزاونلا هذه

"./ 



 امم وم ثنا وق و وم 0 ا ا ا ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بئاوج

 تنود يتلا تافلؤملا نم ديدعلا كانه نإف « سلدنألا ءاهقف ةبوجأو لزاون عمجب تدرفنا دق ةيسلدنألا

 . برغملاو ةيقيرفإ نم ىرخأ ىواتف بناج ىلإ نييسلدنألا ىواتف ضعب تجردأو يمالسإلا برغلاب
 هذه نم ديدعلا نأو اميس ال اًرابج ادوهجم بلطتي سلدنألاب ةصاخلا ةيلزاونلا ةداملا عمج نإف هيلعو

 .ةلهس لئاسوب هيلع لوصحلا اًنايحأ بعصيو «ةطوطخم تلاز ال تافلؤملا

 تانودملا هذهو «ةفلتخم تالاجمو تارتفل يمتنت رداصم ةتس ىلع اذه انعوضوم يف اندمتعا دقو

 2200م1 ه1 :ت) « دشر نبا لزاون ١و (م97١1/ه15/85 : ت) «لهس نبا لزاون» :يه

 هذه ةيمهأو «م 10 /ه9 نرقلا ةياهن دنع اهبلغأ يف تفلأ يتلا عماجملا يه تافنصملا هذه مهأ نأ ىلع

 هذه ددعو .7١١2يمالسإلا برغلا ءاهقف ىواتف نم مخض ددع ىلع اهئاوتحا يف نمكت عماجملا

 :ت) يلزربلا مساقلا يبأل « ماكحلاو نيتفملاب لزن امم ماكحألا لئاسم عماجا : يهو ؛ةثالث عماجملا

 ينوزاملا يليغملا ىسوم نب ىيحيل « ةنوزام لزاون يف ةنونكملا رردلا ١ باتكو كا

 لهأ ىولتف نع برغملا عماجلاو « برعملا رايعملا ١ باتك اريخأ مث , 2117م1 40748 /هممه : ت)

 وهو . 2140016:8/ه5١91 ماع ىفوتملا يسيرشنولا دمحأ سابعلا يبأل « برغملاو سلدنألاو ةيقيرفأ

 ةيهقفلا ىواتفلا تائم مض يعوسوم باتك رهذإ ؛ يمالسإلا برغملا يف ةيلزاونلا تافنصملا بطق

 ةرجهلل يناثلا نرقلا نم دتمت ةليوط ةرتف مهت يهو «ةيويندلاو ةينيدلا ةايحلا نوؤش لمجمب ةلصلا تاذ

 رضح دقف كلذلو نيثدحملاو ءامدقلا باجعإ باتكلا اذه لان دقو « يرجعهلا عساتلا نرقلا ةياهن ىتح

 رضاوح لج ةبوجأو لزاون عمج يذلا ديحولا ردصملا وه هنأو اميسال ءاجهنمو ةدام مهتافلؤم يف ةوقب

 ىلإ فيضنو « 2١ ةبوجألاو لزاونلا هذه نم ديدعلل ديحولا ردصملا ربتعي هنأ امك «يمالسإلا برغلا
 لهأب ةقلعتملا ىواتفلاب اًينغ ءاج هئنكلو «ةقباسلا تافلؤملا نع رخأتم لزاونلا يف باتك تافلؤملا هذه

 يف ةءارق ١ :انتسارد عجار لزاونلا هذه لوحو - . طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا رادب تققح دقو «خسن ةدع ف دجوت )٠١(

 ويام «بادآلا ةيلك « ؟يسلدنألاو يبرغملا ركفلل ةيجهنملا صئاصخلا ١ : ةودن لامعأ نمض «دشر نب لزذاون
 .م6؟

 انك يضل برغل ةاللالا املا سيال يا دعنا ىلا رك يؤتي ةيخيرات ةيمهأ عماجملا هلهل )١1١(
 «برغملا خيرات يف ىواتفلا لوح انتسارد عجار .ةق ُ ا هذهب يكلاملا هقفلا ةبرجت - ريبك دح ىلإ - سكعت اهنأ

 : السولا قحلملا نئمض م١159 ربمفون ملعلا ةديرج
 . 485 مقر « طابرلاب ةينسحلا ةنازخلاب ةطوطخم اهنم برغملا نئازخ يف ةطوطخم خسن ةدع يف «عماجلا» دجوي (0)

 تلاكو . ةساردلا هله يف اهاندمتعا يتلا يهو 015١ ق مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةخسن اهنم دجوت )١(

 "حلوودتتا 8كدماتمم", 3نللد ككادستعم : ناونعب ل. 8ةنوسع يسنرفلا قرشتسملل ةلاقم عوضوم

 دمحم روتكدلا فارشإ تحت هعبط ديعأ مث نرقلا اذه ةيادب يف سافب رجحلا ىلع ةيادبلا ذ رايعملا باتك عبط )١4(
 . ًاءزج 17 يف (م194-١1981 «يمالسإلا برغلا راد : توريب ) «ةيبرغملا فاقوألا ةرازو ةياعربو يج

 الو رم تحب « لوألا اهدعلا ةيعتاجلا تاسارلا ةداهش لحل جامد حل وصوم رانا يرشنولا ناك )١5(
 .م15486 , طاب اب بادآلا ةيلك

">. 



 00 ا ا لا ا ا 0212ج

 سراف يبأل «ةرامغ لابجب لزاونلا نم هيلع تفقو اميف ةراتخملا رهاوجلا» باتكب رمألا قلعتيو «ةمذلا

 ةيخيرات ةيفرظ يف باتكلا اذه نود دقو «0١22م174 /ه50١٠١ ماع ت) يتايزلا نسحلا نب زيزعلادبع

 ءاج باتكلا نم ؛داهجلا باب» نإف كلذلو ؛ طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ىرسألا ةلكشم دادتحاب تزيمت

 ةيسلدنأ ىواتفو «تاباتك ىلع يتايزلا دامتعا وه كلذ نم مهألاو «ىراصنلاب ةقلعتملا تامولعملاب اينغ

 .ةقباسلا تافلؤملا يف اهيلع رثعن مل

 : ةينمزلا دودحلا : ةمذلا لهأ لزاون

 ةيناكمإ حيتي وهف «ةيجهنملا ةيحانلا نم لضفأ نوكي دق ةددحم ةيخيرات ةرتف دنع فقوتلا نأ كشال

 نم صاخ عون نم قلطني يذلا ءانعوضومل ةبسنلاب هنأ الإ «ميمعتلا يف طوقسلا مدعو «قيقدتلا

 هدودح يف عوضوملا ىلإ رظنلا ربع متت ةمذلا لهأ ةيلاكشإ لوح ةيخيراتلا بقحلا ةلأسم نإف «رداصملا

 . اهيلإ ىهتنا يتلا ةيعضولاو أشن فيك يأ ؛ىوصقلا

 سلدنألا اهيف تعضخ يتلا دوقعلاو نورقلا مظعم ىلع دتمت اهيلع اندمتعا يتلا لزاونلا نإف اذكهو

 وأ «ةردان يه امنيبف ءاًمفاكتم سيل نورقلا ىوتسم ىلع لزاونلا هذه عيزوت نأ الإ . يمالسإلا مكحلل

 ثيح نم اتوافت تفرع ةقحاللا نورقلا نإف «يمالسإلا مكحلا نم يناثلاو لوألا نينرقلل ةبسنلاب ةمدعنم

 ادهش دق (م١١ و )٠١ نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا نأب دقتعنو «ةيمهألا ثيح نمو «ةرثكلا

 ناذه لظو لب لزاونلا يف تافنصمو تافلؤم ةدع انل تفّلخت امهنعو ءاتفإلا طاشنل ريبكلا راهدزالا

 نماثلا نينرقلا لالخ ىرخأ «ةمق» سلدنألا تفرع دقو .ةقحاللا تانوّدملا لكل نيعجرم نانرقلا

 .ةضفخنم ةريتو نورقلا ةيقب تلجسو ,(مادو ١ 5) عساتلاو

 ينلا ةريثولا سكعي ناك اذإ ام : وه ينمزلا عيزوتلا اذه ةءارق دنع نهذلا ىلإ ردابتي لاؤس مهأ نإ

 «دوهيلاو ىراصنلاب ةصاخلا لزاونلا صقانت وأ ديازت نأ عقاولا .1١2"'ةمذلا لهأ ةيعضو اهيلع تراص

 لجسن ىلوألا نورقلاف يهقفلا طاشنلاب ربكأ ةقالع هل سلدنألا يف ةيمالسإلا نورقلا فلتخم لالخ

 ةبسنلاب هانظحال يذلا ضقانتلا نأ امك «ةيقيرفإ ةيالول وأ يمالسإلا قرشلل امإ ةقلطملا ةيعبتلا رارمتسا

 مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف ةخسن اهنم ةدودحم خسن يف دجويو ءًأطوطخم لازام مخض باتك وهو )1١(
 .دا 5

 ن يذلا رمألا وهو ؛ةيضقلا كلت لوح لكاشملا دادتحاو ام ةيضق لوح لزاونلا رئاكت نيب نوثحابلا طبري ام ًاريثك (10
 ال تارتفلا ضعب لالخ ةمذلا لهأ لوح لزاونلا رئاكت نإف « ًالثم ؛ةمذلا لهأ ةلاح يفف ءامئاد ًابئاص هنأب دقتعن
 . هئيح يف هدنع فقنس رمأ وهو «ةئفلا هذهب ةطبترملا لكاشملا ديازت سكعي
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 100 ا ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 دق (م17) يرجهلا عباسلا نرقلا رخاوأ ىتحو (م١١) يرجهلا سداسلا نرقلا طساوأ نم ةدتمملا ةرتفلل

 .2127يكلاملا بهذملل سوسحم عجارت ىلإ تدأ يتلا ةقطنملا ىلع نيدحوملا ةرطيسب ةقالع هل نوكت

 : ةمذلا لهأ لزاون يف ميهافملاو تاحلطصملا 3

 اهنولمعتسي ناكسلا ناك يتلا تاحلطصملا ام يأ ؟نييمذلا نع يتفتسملاو « يتفملا ربعي ناك فيك
 ؟نبيمذلا اهب نوددحي ءاهقفلا ناك يتلا ميهافملا امو ؟ةمذلا لهأ ديدحتل

 هب اندمت يتلا تاحلطصملاو ميهافملا نم مهملا ديصرلا اذه يه بابلا اذه يف ةظحالم مهأ نإ
 نم تانودملا هذه هرفوت ام نيب نيابت دوجو ىلإ ريشن نأ يغبني امك «ةمذلا لهأ لوح ةيلزاونلا تانودملا

 تاحلطصم نيب زييمتلاب انل تحمس انتدام نإف « اريخأو «ىرخألا رداصملا يف هدجن امو « تاحلطصم

 2١9. ههتبوجأ يف ءاهقفلا لبق نم الإ لمعتست ال تناك ىرخأو « يتفتسملا لبق نم ًالامعتسا رثكأ تناك

 ىلع ةمذلا لهأ عم لماعتلا رمألا عقاو يف سكعي «نيح دعب هدنع فقوتنس يذلا زيامتلا اذه نإ

 «ةيعامتجالا تائفلا عونت ثيح نمو «هلوصأ ثيح نم اًئيابتم ءالؤه ديصر ناك دقو «ناكسلا ىوتسم

 تانودملا نم تاحلطصملاو ميهافملا نودمتسي ءاهقفلا ناك نيح يف ؛يفاقثلا مهنيوكت توافتو

 ديصرلا اذه نم اودافتسا دق ةيكلاملا ءاهقف نم مهريغك سلدنألا ءاهقف نأ كش الو «ةيرظنلا ةيهقفلا

 روطت ىلإ ىدأ سلدنألاب بهذملا روطت نأ امك ءاعورفو الصأ «يكلاملا بهذملا مهل هرفو يذلا لئاهلا
 ميهافملا ىوتسم ىلع يكلاملا بهذملا هيلع رفوتي يذلا ىنغلا لوح عجار هاجتالا اذه يف ربتعم

 . تاحلطصملاو

 ىراصنلل ةبسنلابف «ةمذلا لهأ نع ريبعتلل ةديدع تاحلطصمو ميهافم ةبوجألاو لزاونلا لمعتست

 ءمجعلاو «نوئجدملاو «نويمذلاو «٠ ىراصنلا :يلاتلاك اهتيمهأ بسحب يه ميهافملا هذه نإف

 , ةنداهملا لهأو « مشحلاو «ةبلاقصلاو , نوكلمملاو « نودهاعملاو «جولعلاو «مورلاو «رافكلاو

 «دوهيلا :ميهافم ةثالث لزاونلا يف ىدعتت ال يهو «ةليلق ميهافملا نإف دوهيلل ةبسنلاب امأ . سوجملاو
 .0©2نويمالسإلاو «نويمذلاو

 عم ؛ةيكلاملل ضهانم بهذم ىلع ةمئاقلا ةديقعلاب ًارثأتم حبصأ هنكلو ءرمتسا نوكي دق ءاتفإلا طاشن نأ ينعي اذهو (16)
 : .هروذج نم بهذملا اذه علتقيل نكي مل ةيكلاملا نم نيدحوملا فقوم نأ ملعلا

 )١9( ل. م. 886. : مجار .15.1.2 20401 .8
 اولظو «مهديلاقتو مهتاداع ضعبب اوظفتحاو «مالسإلا اوقنتعا نيذلا دوهيلا كئلوأ ينعي نييمالسإلا حاطصم .٠ )2٠١(

 ' نييدلبلابو نييمالسإلاب ساف دوهي فرعف برغملا ىلإ ةيمستلا سفن تلقتلا دقو «نيملسملا ةيقب نع نيلزعنم
 ةماعلا ةنازخلا سرهفب نيرجاهملا ةصق ركذ .لوهجم فلؤم ؛ ١9119 /5 ع. برغملا ةملعم : عجار

 .7/8 8ص , طابرلاب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا كد د كالو ولا هك 2 تمد حاملا او دق حاد قط كو مانو الأن دكا وج نال هع انس نع هاا

 ةيمسرلا قئاثولا عم اصوصخو « ىرخألا رداصملا ةيقب عم كرتشت ال ةيهقفلا لزاونلا نأ ظحالملاو

 نم ديدعلا يف اهعم كرتشت ال «مجارتلا بتكو «ةيرابخإلا رداصملا وأ ءرئاهظو لئاسر نم
 ةيعضو سكعت تاحلطصملا هذه نأ نم مغرلابو .ةمذلا لهأب ةصاخلا ميهافملاو تاحلطصملا

 ةكبش اهسفنل تجسن رداصملا هذه نإف «رخآ انيح ةيركسع وأ ةيرادإ ةفيظو وأ اًئيح ةنيعمو ةيعامتجا
 ايس وأ يعامتجاوأ «ينيد امإ قسن اهل ةيمهافم

 ,ميهافملا هذهل ينيدلا وأ يرادإلا وأ يعامتجالا وأ «يسايسلا ىوتحملا ديدحت ةيمهأ نع الضفو

 (ةتباث نكت مل ميهافملا هذهف . ةريبك ةيملع تائسح هل ةيهقفلا تانودملا يف اهروضح روطت ةبقارم نإف

 هتظحالم نكمي اذهو ؛ءاهقفلاو ناكسلا هيلع ظفاحو ارضاح لظ اهضعبف « ناكملا يف الو «نامزلا يف

 لالخ ترهظ ميهافم كانه نأ ىلع .خلإ . . . ةمذلا لهأو دوهيلاو ىراصنلاك ةماع ميهافمل ةبسنلاب

 حلطصمف ؛ىرخأ اهلحم لحتل ىرخأ تاحلطصم هيف تضرقنا يذلا هسفن تقولا يف ,بقحلا ضعب

 ناك (نودهاعملا) حلطصمو «ةفالخلا رمع لالخ رثكأ لمعتساو «يومألا مكحلا ةرتف مزال ةبلاقصلا

 نرفلا دعب الإ ةوقب نينجدملا حلطصم زربي ملو «يدحوملاو يطبارملا مكحلا َناّبِإ لامعتسالا ريثك

 حلطصم هناكم رهظو ؛«ةبلاقصلا ؛حلطصم تارتفلا ضعب يف ىفتخا دقو .(م11) عباسلا
 , 217(جولعلا»

 خيراتلا ىلإ هقفلا نم : ةمذلا لهأ لزاون : اًنلاث

 سفن ىرخألا رداصملا اهتراعأ امَّلق «ةيخيرات اياضق سلدنألا يف ةيهقفلا لزاونلا تراثأ دقل

 ةعومجم نع راتسلا ةحازإ ىلع ةرداق اهلعج دق تادنتسملا نم عونلا اذه ةعيبط نأ كشالو «مامتهالا

 اهل لزاونلا نأ نم مغرلابو «ةيمسرلا تاباتكلا وأ ةيرابخإلا تانودملا يف اهنع توكسملا رصانعلا نم

 اهنع بيغيو «ةيعوضوملاب زيمتت ةيخيرات ةدام ىلع يوطني «اباطخ» تجتتنأ اهنإف «ينيد نومضم
 .بصعتلا

 ةحول مسرل ةصرف لكشي سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات ةساردل هقفلا نم قالطنالا نإف كلذلو

 .تانوكملا ددعتملا يمالسإلا يسلدنألا عمتجملا نع ةديرف

 برغملا ىلإ هسفن 0
 يف صوصخلاب ه ءساو «مسالا اذه رسألا نم ةعومجم تفرع ثيح ؛ةيدعسلا ةلوذلأ ا
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 ا الا د كرا ال معا ودم وم امل ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 : برحلاو ملسلا نيب : سلدنألا ىراصن (أ)

 نادلب يف رفوتت مل تاعاقيإ ىلع اهتيعضو فيكت نأ - رغثلا - دلبلا يهو «سلدنألا ىلع ناك دقل
 ةيناكسلا ةفكلا هيف حبصت ام اريثك يذلا دلبلا يهو «بورحلاو روغنلا دلب يه سلدنألاف «ىرخأ ةيمالسإ

 عم فيكتلا عقو سلدنألا يفو «نيملسملا ديب مكحلا هيف نوكي يذلا تقولا يف ىراصنلا حئاصل ةلئام

 نع تدلوت يتلا ةئفلا كلت يأ نيدلوملاب ىمست ةضيرع ةئف كانه تراصف ؛ ىراصنلل يوقلا دوجولا اذه

 ىراصنلا كئلوأ يأ «نيبرعتسملا نم ددع ربكأ رفظ اضيأ دلبلا اذه يفو «تاينارصنلاب برعلا جاوز
 عم ةداح ةيتوهال تاشاقن اوراثأف ينارصنلا نيدلا ىلعو «يمالسإلا ركفلا ىلع اوفرعتف ءاوبرعت نيذلا

 عاّنصلا مهنم ناكف ,فرحلاو نهملا فلتخم ىراصنلا سرام اًضيأ سلدنألا يفو «نيملسملا

 دانسإ مت مهضعبلو نيطالسلا ىلإ دونجلا برقأرايتخا مت مهئمض نم لب «راجتلا رابكو «نيعرازملاو
 . ةريطخ ةيرادإ ماهم

 ١- ىرسألا ةيضق :

 لزاونلا يف اريبك ريح ةيمالسإلا سلدنألا يف فئاوطلاو «بورحلا ىرسأ اياضق تلتحا دقل
 لدابت وأ كاكتفا ىلعو ءائيح ىرسألا ددع ىلع اهتاياور يف رركت ةيرابخإلا رداصملا تناك اذإو «ةيهقفلا

 الو .يسلدنألا عمتجملا يف ريسألا ةيعضو ىلع رّكرُي يهقفلا ردصملا نإف ؛ ىرخأ نايحأ يف ىرسألا
 ةصاخلا ةيعضولا ءريبك دح ىلإ سكعي بناجلا اذهل ةيلزاونلا تاتودملا هتلوأ يذلا مامتهالا نأ كش
 نع ضايع يضاقلا رّبع دقف ؛ ةيصوصخلا هذه نم ةنيب ىلع اوناك سلدنألا ءاهقف نأ كش الو «سلدنألل
 ام ىلع مهحلصو نويحلص مه له . لكشم سلدنألا ىراصن رمأ ١ نأ ىلإ راشأ امدنع ةيصوصخلا هذه

 , 9 05 ةويعلا لهأ ىرجم يرجيف ةونع مهضرأو 2" ") ةونع مه مأ ؟ نييحلصلا ىرجم يرجيف مهيديأب

 ةرابع اهنإ لب «47"©2”ةدرجم ةيهقف ماكحأ نع ةرابع تسيل «لزاونلا انل اهرفوت يتلا ةريزغلا ةداملا نإ

 يه سلدنألاف ؛ سلدنألا اهب ترم يتلا ؛ةيركسعلاو ةيسايسلا تايفرظلاب ةرثأتم ةيخيرات رصانع نع

 تأشن دقل لب . اًيوينب ارهظم نوكت نأ ىراصنلاو نيملسملا نيب ةيركسعلا ةهجاوملا داكتو -رغثلا- دلبلا

 . يساسألا رهظملا اذه رياستل ةيركسعو ةيعامتجاو ةيسايس تاسسؤم

 قيرط نع يأ ةونع تحتف يتلا كلتو ًاحلص تحتف يتلا يضارألا نع ريبعتلل لمعتسي «ةونعلاو ١ حلطصم 0020

 امهف «ةيداصتقاو ةيسايسو ةيعامتجا عاضوأ نم امهيلع بترتي ناك امل ةريبك ةيمهأ هقفلا بتك اهتلوأ دقو «برحلا
 ساسأ اناك امهنأ امك (جارخلا يدؤت ةيونعلاو ؛راشعألا يدؤت ةيحلص) ةلودلل ةيتايحلا ةسايسلا ناددحي ناذللا

 .ل6-ا/4 /ا/ :رايعملا «ىسيرشلولا 2

 .ةينيدلاو ةيندملا مهقوقحو ىرسألا اياضقل ىوصق ةيمهأ ىلوأ يمالسإلا هقفلأ نأو اميس (14)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سلدنألا 0

 سلدنألا نيب ةقالعلا ةلأسم يف ريطخ رودب تماق ,22* ىربكلا اهندمب ةثالثلا ةيسلدنألا روغنلاف

 اياضق مهأ هيف رولبتت يذلا لاجملا تناك ءاهروطتو اهتأشن يفو «ةينارصنلا كلامملا ةيقبو ةيمالسإلا

 طسولا عم ةريبك ةعرسب فيكتي ناك سلدنألا يف ريسألاو «سلدنألا يف بورحلاو كراعملا ىرسأ

 دق يذلا هكاكتفا راظتنا يف ةفلتخم ةطشنأ سرامي اًيداع «انطاوم» ريصي نأ ثبلي ال ذإ ؛ يمالسإلا

 يمالسإلا عمتجملا لظ يف ةماقإلا نوذلتسي اوناك ىراصنلا ىرسأ نم ديدعلا نأو اميس الو «لوطي

 اوضفر نيذلا ديبعلا نم ةقبط تأشن ءالؤه ضعب نع لعلو « مهرايد ىلإ ةدوعلا نوضفريف «يسلدنألا

 قحلو هنم برهف لجر دنع اًنبوبحم١» ناك يذلا «جلعلا» كلذك . سلدنألا يف ةماقإلا مهتبجعأو ةيدوبعلا

 . "7 « ةراجتب (رومأم هيف ناك يذلا عضوملا ىلإ لبقأ مث اًنمز اهب ماقأف برحلا رادب

 نم ديدعلا تركذ دقف ؛ ىراصنلا نم مهارسأ كاكتفا ىلع اصرح رثكأ اوناك نيملسملا نأ ودبيو

 لجر سبح « شلب ةنيدم يفف «نيملسملا ةيامحو « ىرسألل تاسيبحت اوصصخ نيملسملا نأ لزاونلا

 نمع سلدنألا ءاهقف دحأ لئسو 0 نصحلا سارح هيلإ جاتحي امل هؤارك وأ )0 هدئاف لخؤي اعضوم

 , (148) هد

 :مهانعم يف نمو نيدترملا ةهجاومو حماستلا نيب : ةيمالسإلا سلدنألا -؟

 نأ مأ ؟بناجألا نيثحابلا مظعم كلذ يعّدي امك ةبصعتم سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا تناك له

 دوجو نم مغرلابو «ديقعت نم ولخي ال رمألا نإ ؟ىراصنلا عم نيحماستم اوناك سلدنألا يف نيملسملا

 تالاحلا كلت نإف ؛ ىراصنلا ءازإ اهفقاوم يف ددشتلاب ةطلسلا فقاوم اهب تمستا يتلا تالاحلا ضعب

 يبمذ عم نيملسملاو «ةلودلا ةقالع هيلع تراص يذلا ماعلا قسنلل قمعب رظنن امدنع ةيمهأ اهل حبصت ال

 «ىراصنلا قوقح ظفح ىلع صرحلا يف لزاونلا اهدكؤت دعاوق ىلع ينب امنإ قسنلا اذهو «ىراصنلا

 لزاونلا اهتراثأ يتلا كلت يه ددشتلا تالاح مهأو «ىراصنلا نم نيركفملا ضعب عم حاتفنالا قمع يفو

 .نيملسملا تاسدقمب سملا ةجرد ىلإ ةأرجلا مهب تغلب نيذلا ىراصنلا ضعب تازواجت لوح

 هتنيدمو طسوألا رغثلا ًاريخأو «سويلطب هتنيدمو ىندألا رغنلا مث ةطسقرس هتنيدمو ؛ىلعألا رغثلا يه روخشلا هذه (1)
 .ةيمالسإلا روصعلا لك لالخ ةيمحألا يف ةياغ ةيركسجو ةيسايس اراودأ رونا هذهل ناك دقو ةلطيلط

 .؟75/9 : رايعم ء يسيرشنولا (15)
 ١5٠. /7 : رايعملا « يسيرشنولا (30
 .7707 ٠/ : رايعملا « يسيرشنولا (1)
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 0 ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 مكح اهمكح نأ ىلع ءانب نجدلا ١ لاومأ ةحابتسا ءاهقفلا ضفر دقف قوقحلا نامضب قلعتي اميفف
 نب دمحأ هيقفلا ركذ دقف «مهسئانكل ىراصنلا ءانب ءازإ اددشت ءاهقفلا مظعم رهظي ملو .9(2 «رادلا
 له حلصلا لهأ يف فلتخا دق بهذملا نإف ؛حلص لهأ مهنأ سلدنألا لهأ ربتعا اذإ» هنأب (ه١01 : ت)درو

 لهأ ىلع ماق لجر نع لهس نبا لثس امك .2'”!«اهيلع اوحلاص يتلا مهضرأ يف سئانكلا ثادحإ مهل حابي

 نأ ىراصنلا عنمب ىتفأ دقف راطعلا صفح وبأ هيقفلا امأ .21) ةثدحم اهنأ تبثأ مهل ةغونش يف ةمذلا

 لامك نم نوعئميو «رجحلاب اهولدبي الف «بوطلاب ناك نإ اه ءانب اولدبيو ءسئانكلا ءانب يف اوعفري
 تناك يتلا سئانكلا اهيفف : نيعون ىلع تناك سئانكلا هذه نأ ودبيو .7"2 لاح لك ىلع اهرهاظ

 هذهو يمالسإلا حتفلا دعب اهؤانب مت يتلا سئانكلا كانه مث , اهمدهب نوملسملا مقي مل هذهو «ةمئاق

 يتلا سابحألا نع ثدحتت ىواتفلا ضعب نأ ىلع .ءاهقفلا نيب فالخلا اهلوح عقو يتلا يه ةريخألا

 ىلع نودهاعم ىراصن اهسبح سابحأ نع» ضايع يضاقلا لئس دقف «سئانكلا هذه ىلع ةفوقوم تناك

 ,مهسفنأل هنوذخأي اهنم لضف امو مهتسينك حلاصم يف اهنوقفنيو ؛اهئولغتسي نوسيسقلا ناكو ؛مهل ةسيئك
 . "") ؛مهرايد نم ريمألا مهالجأ نأ ىلإ ؛هللا ءاش ام كلذك تيقبف

 هذه دوجو نأ دقتعن اننإف (ةمذلا لهأ سابحأل ةمرح ال» هنأب ىتفأ دق ضايع يضاقلا نأ نم مغرلابو

 «سابحألا نم عونلا اذه يف ددشتت مل ةقباسلا ةيسلدنألا لودلا نأ نّيبت سداسلا نرقلا لالخ ةيعضولا

 ثيح برغملا دالب يف عضولاب رثأت نوكي دق ةيبرغملا ةتبس نم وهو ضايع يضاقلا نأب دقتعن اننأ امك
 نأ كلذ - يرشبلا - يعامتجالا جيسنلا يف ةمذلا لهأ روضح ثيح نم سلدنألا نع ةفلتخم ةيعضولا
 هركذ ام رابتعالا يف عضو ثيح ةهباشم ةيضق ءازإ ددشتلا سفن دبي مل :يليبشإ هيقف وهو «درو نب دمحأ

 . 47 سابحألا ةلغ نم الإ مهل شيعال مهنأ نم «ىراصنلا ةفقاسأو نابهر

 يف اًببس تناك «يمالسإلا نيدلاب قلعتت رومأ لوح «ىراصنلاو نيملسملا نيب تاشاقنلا نأ ودبيو

 ىراصنلا زواجت ببسب ةفيئعلا تاهجاوملا ضعب ىلإ تّدأ امك «نيبناجلا نيب ءىداه راوح حتف
 نأ كش الو «تاشقانملا هذه باطقأ مه 2"* نوبرعتسملا وأ نونجدملا ناك دقف اذكهو «مهدودحل

 ٠١/ ٠١9. : رايعملا ؛ يسيرشنولا (19)
 .5/ /4 : رايعملا ؛ ىسيرشنولا (:)
 . 1 / : رايعملا ؛ يسيرشنولا ةرخل]

 . 559 ص : هسفئ ردصملا ()
 ,!/5-ا/ /ا/: رايعملا « يسيرشنولا 08

 , 6 // : رايعملا . يسيرشنولا 0(

 نابسإلا نم نيملسملا مكح تحت ميقي ناك نم ىلع سلدنألا لامش ىراصن هقلطأ يذلا مسالا وه نوبرعتسملا ةرافإ
 , 1١85-١١1١ ص «؛اهتراضحو سلدنألا , ردب دمحأ «ىراصنلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هدد ع كنك دج او او ل اميه جرن نا كت هكا متل 1 او ا ظل

 مكح رخآ ىتحو ةالولا دهع ذنم سلدنألا يف نوملسملا اهنس يتلا حماستلا ءاوجأ نم اودافتسا ءالؤه

 مل ةلودلا نألو .227) نآرقلا ىراصنلا دالوأ ملعي ناك ملسم لجر نع لئس ةبابل نباف ءرمحألا ينب

 ةيعامتجالا ايالخلا يف اًيوق ناك نيبرعتسملا ءالؤه طارخنا نإف ةزيمم تامالع ةمالا لهأ ىلع نفرتن

 ناضمر اوضق املف . . . ناضمر يف موقلاب مؤي» ناك لجر نع اضيأ ةبابل نبا لئس دقف «سلدنألل ةيئيدلاو

 . )وهنع باغ مث يئارصن انأو مكب تيلص :موقلل لاق

 يه «سلدنألاب ماعلا وجلا هسفن تقولا يف دسجت يتلاو طارخنالا اذه نع ريبعت لزاونلا رثكأ لعلو

 ةنيدم ىلع ةهرو هنإ)ا : لوقت ىئلاو «لئاسولاو لئاسرلا» باتك يف قيشر نبا اهركذ يتلا ةياورلا كلت

 نيدلا اهعرضوم قيشر نبا عم ةرظانم اومظن مهنأو ؛مهكلم لبق نم نيدفوم ةسواسقلا نم ةعامج ةيسرم

 ."2)(خلإ ... ةوبنلاو ءيحيسملا نيدلاو يمالسإلا

 ؛ةدرلا يف ادعاصت تارتفلا ضعب تدهش دقف ؛ اًنايحأ ةيبلس جئاتن اهل تناك ءاوجألا هذه نأ الإ

 ةفالخلا نالعإ لبق صوصخلاب ةكرحلا هذه تدتشا ثيح ؛مهنيد يف نيملسملا ةمجاهمو ريصنتلاو

 يف نوددرتي ال اوناك نيذلا مه ءالؤهو نيبرعتسملا نم ريطخ يركف رايت سلدنألا يف رهظ ذإ ؛ةيومألا

 ءالؤه هاجت ةطلسلاو ءاهقفلا لعف دودر تناك كلذلو «هزومرو مالسإلل مههرك نع اًنلع حاصفإلا

 ينلا ةأرملاب باقعلا دشأ لازنإب اوبلاط ةبابل نب دمحم مهسأر ىلعو «ةبطرقب ىروشلا خويشف «ةمراص

 . 2" 97(هلإمت لوسرلا صخش ىلع تلواطت مث هللا ره ىسيع نإ : تلاقو ؛لجو رع هللا نع ةيبوبرلا تفل »

 ؛هئاحبس هللا بس يذلا رخآلاو ,دمحم قلخ ىسيع نإ» : لاق يذلا ينارصنلا عم هسفن فقوملا ذختاو

 . 2400 « هلت هلوسرو

 ؛ فعضلاب ةيزكرملا ةطلسلا باصت امدنع صوصخلاب دتشي ناك رهاوظلا هذه زورب نأ كش الو

 رمع اهيف رطيس يتلاو ةيومألا ةلودلا اهيف تفعض يتلا ةرتفلل يمتنت ليلق لبق اهيلإ انرشأ يتلا تالاحلاف

 هلهو «مهتكوش تمظعو سلدنألا ىراصن ذوفن دادزاف «ةينارصنلاب رداصملا هتمهتا يذلا نوصفح نبا

 نم ةرخأتملا تارتفلا لالخ ىوقأ ةروصب ترهظ مث .؛فئاوطلا كولم عم تددجتت يتلا يه ةيعضولا

 .سلدنألاب يمالسإلا مكحلا

 .95 7/1١١ : رايعملا ("5)
  )"0رايعملا : ١/ ١85.

 )"( رايعملا : ١١/ ١68.
 .؟"15 /4 : رايعملا ("9)
 .؟"861/؟ : رايعملا (5:)
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 فل دوو مولا يدم ايام وب ويقلد وو جودي ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 تاذ نوكت دق سلدنألا يف ةقدانزلاو «نيدترملا ءالؤه نع انتدرو يتلا رابخألا نأب « اضيأ دقتعنو

 «عيشتلا بناج ىلإ «ةينارصنلاب مهتا ليلق لبق هيلإ انرشأ يذلا ءنوصفح نب رمعف «يسايس هجو
 دوجو رسفن فيكف الإو «ريطخلا رئاثلا اذه ىلع ءاضقلا ليهستل نيتمهتلا نيتاه رصانلا لمعتساو

 .(417 رئاغلا اذه لقعم ءرتشبب ةعلقب ةيمالسإ تآشنم

 : سلدنألا ىراصنل ةيمويلا ةايحلا

 فقن نأ انيأترا دقو «سلدنألا ىراصنل ةيمويلا ةايحلا نع ةينغ ةيخيرات ةدامب ةيهقفلا لزاونلا اندمت

 يهو ءسلدنألل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا يف ىراصنلل يمويلا دوجولا نم بناوجلا ضعب ىلع

 . سلدنألا يف ةيمالسإلا ةئيبلاب ةبرغ ىندأب نورعشي اونوكي مل ىراصنلا نأ نيبت رصانع

 رصانعلا نإف ؛ نيملسملا حماست ىدمل رخآلا لاجملا لكشت تناك نإو يتلا ةراجتلا لاجم يفف

 مغرلابو «ةينارصنلا كلامملا عئاضبو «ىراصنلاب جعت تناك سلدنألا قاوسأ نأب نيبت اهيلع رفوتن يتلا

 لدابتلا ةرورض نإف ؛ ىراصنلاو نيملسملا نيب يراجتلا لماعتلا يف اًظفحت اودبأ دق ءاهقفلا ضعب نأ نم

 سلدلألا لهأل حابي له :يبطاشلا قاحسإ وبأ لثس دقف . يراجتلا لماعتلا نيفرطلا ىلع ضرفت تناك

 ءايشأ يف ةرورضلا ىلإ نيجاتحم مهنوكل هريغو حالسلاك برحلا لهأل اهعيب ءاملعلا عنم يتلا ءايشألا عيب

 .2؟17«مالسإلا لهأ نم مهريغو ؛ سلدنألا لهأ نيب قرف ال وأ ؟كلذ ريغو سبلملاو لكأملا نم يرخأ

 دوجرلاف «سلدنألا يف ةراجتلا اهيلع تناك يتلا ةيعضولا - لاؤسلا - ةلزانلا هله تصخل دقل

 عم لماعتلا نيملسملا ىلع ضرفي ناك «لامشلا كلامم عم لدابتلا ةرورض مث «ىراصنلل فثكملا

 يف ىراصنلا اهعنصي ناك سبالم ءادترا نم ادب نيملسملل نكي ملف ةسبلألل ةبسنلابف . ىراصنلا راجتلا

 سابل زوجي له قاوملا هللادبع وبأ لكس دقف ؛ ةدوربلا ديدشلا خانملا عم مئالتت تناكو «لامشلا

 بوث ىرتشا نمع نيزم نبا لثسو , 247 دربلا نم يقيو هب عفتني اينخ ع م يمور بوث وهو ؟ نيدتردلا

 . 417 كلذك هنأ تملع ام لاقف . هلسغت ىتح هب يلصت ال « هل ليقف ؟ ينارصن

 هذه ةمدقم يفو ؟ ؛ىراصنلل نوملسملا اهعيبي ناك يتلا داوملا يف لماعتلا يف ددشتلا ادب دقو

 دقف «برحلا لهأ ةيوقت ىلع دعاست تناك يتلا داوملا كلت يأ ةيجيتارتسا ةغبص اهل يتلا كلت داوملا

 ؛ 111-15١ /0 : سبتقملا « نايح نبا : عجار .ةماع ةفصب نوصفح نباو «ةصاخ ةفصب رصانعلا هله لوح (41)
 1رالا - 22017811, 1115036, 11, 2, 300 - 310,370 - 380,162, م.14-16

 .اهدعبامو 7١1 /0 : رايعملا (5؟١)
 .؟7/ :١١/ رايعملا (5")
 .ها /5 : رايعملا (55)

 للا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم ثتورق : سلدنألا 20 1 ا ا

 نم ىشخي امل « نيملسملا دالب ىلع هب جرخي ناك اذإ رفاكلا نم ريبكلا رفاكلا دبعلا عيب جاحلا نبا عنم

 «بوبحلاك ىرخأ داوم هاجت ىرخأ لزاون هترهظأ ددشتلا سفنو ؛2؟* نيملسملا تاروع ىلع هعالطا

 .اهريغو ةحلسألاو لويخلاو

 لوصأ عيب دشر نبا عنم دقف « تامرحملا ضعب ةعانص يف لخدت يتلا داوملا اضيأ عنملا لمش دقو

 : باجأف «راطصملا» نع رمع نب هللادبع لثس امك 213 رمخلا هنم نورصعي مهنأل ؛ ىراصنلل مركلا

 , 47 ينارصنلا وأ ؛يدوهيلل الإ لالح هعيب نأب فاضأ مث ؛مارح هعيبو لالح هبرش نأب

 ةبطرق يفف «ناكسلا ةيقب نع ةلوزعم نكاسم مهل تناك ىراصنلا نأ تبثي ام لزاونلا يف دري ملو

 ,(48” نيملسملا بايث نولسغي اوناك امك «لخلاو تيزلا عيبو «هعيبو زبخلا لمعب نوموقي ىراصنلا ناك

 رادلا كلت نأ دجو مث ءاهرواجت يتلا رادلا عم ةكرتشمرثب اهب راد ىرتشا لجر : نع جاحلا نبا لثس امك

 .“!17ينارصن وأ يدوهيل يه ةرواجملا

 دقف «ىراصنلاو نيملسملا نيب تاداعلا ضعب يف لخادت ىلإ تّدأ دق تاقالعلا هذه نأ ظحالملاو

 يف اهل نودهتجيو «داليملا سانلا اهيمسي يتلا (رياني) ريني ةليل نع يليمتلا دمحم غبصألا وبأ لثس

 ةيوتلملا قرطلاو «فحتلا عاونأو ةمعطألا فونص مهنيب نوداهتيو دايعألا دحأك اهنولعجيو دادعتسالا

 ام دعبو .ةئسلا سأر هنودعيو «مويلل اًميظعت اهتحيبص مهلامعأ ءاسنلاو لاجرلا كرتيو «ةلصلا هجول

 يذلا رمألا اذه نيبت يتلا ىرخألا تالاحلا ضعب دروأ « ةيعطق ةروصب ةرهاظلا هذه ميرحتب ةيقفلا ىتفأ

 نم ءاسنلا هلعفي امو «ةرصنعلا يف ةارابملاو ليخلا ءارجإ كلذ ىلإ فاضأف « تاداعلا لخادتب هانيمس

 كرتو دحألاو «تبسلا موي ميظعت مث ءهرظن يف «ةيلهاجلا لعف نم رهف «ةرصنعلا موي نهتويب شر
 .*') ىراصنلا دايعأ يفو ءامهيف لمعلا

 : ضراعتلاو شياعتلا : سلدنألا دوهي (ب)

 ءركذي ءانع نودبو فشتكيس ةيهقفلا لزاونلا اهب اندمت يتلا ةيخيراتلا ةداملل ءىراقلا نأ كشال

 «تقولا سفن يف ظحاليس امك «ةيمالسإلا سلدنألا دوهيل ةحونمم تناك ىتلا تازايتمالا ةيمهأ ىدم

 .1817/ /؟ : رايعملا (50)
 0١. /5 : رايعملا (؟5)
 .57؟/١١1 : رايعملا (50/

 ) )54رايعملا : 9/9 ١١.
 . 7١8 /0 : رايعملا أبيع لكشي ال كلذ نأب جاحلا نبا باجأ دقو (54)
 ١67/١١. : رايعملا (00)
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 همام همم ممم هدم ممم هم هم ع هس هم هس هم ممم هم هم هم همم هم همه سب ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 قلعتي رمألا ناك وأ «يعامتجالا مهعضوب رمألا قلعت ءاوس «هب نوعتمتي :ي دوهيلا ناك يذلا زاتمملا عضولا

 .ةيسلدنألا دالبلا يف ةيمالسإلا ةلودلا مهل اهتحنم يتلا ةيسايسلاو ةيرادإلا عقاوملاب

 ضعبي تعفد يتلا يه «ةيرابخإلا رداصملا يف اهمعدي ام اهل دجن يتلاو ةروصلا هذه نأ كشالو

 اهمهأ تاحورطألا نم ةعومجم قايسلا اذه يف تنميه دقو تاريسفتلا نم ةلمج ةغايص ىلإ نيثحابلا

 هذه اهيف رسفي نأ لواح يتلاو ؛ ةملسملا اينابسإ نع هتسارد يفف : لاسنفورب  يفيل اهمدقي يتلا كلت

 نوذخأي نوملسملا لظ هرظن يف ذإ ٠ سلدنألل يمالسإلا حتفلا يف دوهيلا هبعل يذلا رودلاب ةيعضولا

 ةحورطألا هذه اودنسي نأ نورخخآ نوثحاب لواح دقو ,دوهيلل مهتلماعم يف رودلا اذه رابتعالا نيعب

 وه مهرظن يف يناكسلا لقثلا نأ ربتعا نم ءالؤه نم لب «دوهيلل يرشبلا نزولا ةيمهأ ىلع ينبنت ةركفب
 .17يدوهي عباط اهل ةيسلدنألا ةراضحلا لعج يذلا

 يف دوهيلا ةيعضول اهيطعن نأ يغبني يتلا ججحلا امو ؟ ةيعضرلا هذه نع انرداصم لوقت اذامف

 ؟ ةيجهنملا ةلئسألا هذه نع ةحضارولا ةبوجألا ريفوت ىلع ةرداق ةيهقفلا انرداصم لهو ؟سلدنألا

 نع ىضاغتن وأ ركنن نأ نكمي الف «ةدقعم ةيضق ربتعت سلدنألا يف دوهيلا ةيعضو نإ « عقاولا

 يف ةلئامم تازايتما ىلع اولصحي نأ دوهيلل نكمأ امّلق هنإ لب «دوهيلل ةحونمم تناك يتلا تازايتمالا

 نع تلخت دق سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا نأ اذه ينعي لهف .طيسولا رصعلا لالخ «ىرخأ نادلب

 يأ ىلإو ؟ةيمالسإلا سلدنألا يف ام روضح ةيزجلاو ةيامحلا بجاول ناك لهو ؟ةمذلا لهأ ءازإ اهقوقح

 ؟مالسإلا يف ةمذلا لهأ ةايح مّظنت يتلا ةيمالسإلا دعاوقلا دوهيلا مرتحا دح

 طورشلا قيبطت ىلع ةلودلا صرح دّكؤت ةيعامتجالاو ةيسايسلا عئاقولا نم ةعومجم نأ نم مغرلاب

 نيدايملاو تالاجملا ضعب يف درهيلل ةطلسلا لامعتسا نأ نم مغرلابو «ةمذلا لهأ دوجول ةمظنملا

 00 د ولا دك طل ا ١ كو سل كاس

 ا ل

 ةعجارم نكميو «سلدنألا يف دوهيلا لوح ةجئارلا ةيبنجألا تاحورطألا نم ةعومجم صخلت نأ انه انلواح (01)
 11171- 001 1ةا(هلععب 7. 3, م. 232-226. : ءارآلا هذه ليصافت ىلع عاطل ةيلاتلا تاساردلا

 :صوصخلاب رظناو
 2181/1/1 خ2111 (ةحل, طع قلعوم أس كممتسن طعأتع وهعاهل مماتغأعمل هسا ءكنافملت اذنكم لييعتو اطع 8110ل1ع ةطلعع. طخ
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 تاداظلار هايتك نبت ةرارقف :يكلومالا ١ "ياي وص ص يا تيل

 طرفت تناك املق «ةيسايسلا اهتاهاجتاو اهلوصأ فالتخخا ىلعو «سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا نإ

 .دوهيلا نم ةمذلا لهأ ءازإ اهتابجاوو اهقوقح يف

 ةزيمتملا ةيعضولا نأ ىرخأ ةرم دكت نأ دبال ؟ةيمالسإلا سلدنألا يف دوهيلا ةيعضو نذإ َرّيم اذامف

 ام اريثك رغثلا  دلبلا يهو سلدنألاف .ةمذلا لهأ عم لماعتلا يف ةفلتخم اًعيص تضرف دق سلدنألل

 عضولا كانهو ؛ةينارصنلا شويجلل رمتسملا ديدهتلا كانهف :ةبكَرَم ةيعضو مامأ اهسفن دجت تناك
 تاهجلا ضعب وأ ؛تائفلا ضعب مامأ اصرف نالكشت اتناك اًعم ناتلاحلاو .2*') سلدنألل يماسقنالا

 رصانعلا شاعتنال فيلألا راطإلا تناك ةيعضولا هذه نأ عقاولاو .ةيلاصفنا ةيسايس تاكرح ميظنتل

 نأ ثبلت ال ةيلخاد ةنداهم هلباقت تناك لامشلا يف ةينارصنلا تاديدهتلاب ةلودلا لاغشناف «ةيدوهيلا

 .دوهيلا هاجت اصوصخو ةمذلا لهأ هاجت هيف غلابم حماست ىلإ لوحتت

 ةرهاظلا هذه نأ هبنن نأ دبال ؟ حماستلا اذه نم ًةدافتسا ةيمذلا رصانعلا رثكأ درهيلا ناك اذامل نكل

 تعضخ سلدنألا يف دوهيلا ةيعضوو «ىرخأ ىلإ ةيسايس ةبرجت نمو ءرخآ ىلإ رصع نم نيابتت تناك
 ءاج درهيلا عم حماستلا نأب ةلئاقلا ةركفلاب انلبق اذإ اننإف كلذلو «يمالسإلا مكحلا لالخ ةريبك تاريغتل

 ةيمالسإلا روصعلا ىلع قبطني امنإ كلذ نإف « 07 سلدنألل يمالسإلا حتفلا ءانثأ هوبعل يذلا رودلا لعفب

 ةنس يهتني يذلا سلدنألا يف ةرامإلا رصع ةلأسملا هذهب قيمعلا ساسحإلا زواجتي ال دقو :ىلوألا

 فادح نأ نقي هيرإتلا اذه دعبف «سلدنألاب ةفيلخ هسفن رصانلا نمحرلادبع نالعإ عم ه1"

 .ةيقادصم رثكأ ىرخأ لماوع

 ةطائرغ ةقطنمف ؛ رخآل ناكم نمو رخآل نمز نم ريغتي ناك دوهيلل زاتمملا عضولا نإ « عقاولاو

 نبا ركذيو « مهل رارقتسا ةقطنم حتفلا ذنم تلّكش دوهيلا نم ددع ربكأ اهب رّكرتي ناك يتلا ةريبلاو

 ,4*2) ةقطنملا هذهب ةعقاولا ندملل تايماحك درهيلا مدختسا حتافلا يمالسإلا شيجلا نأب بيطخلا

 ؛« تاريغت نم ةيزكرملا ةطلسلا ىلع أرطي ناك امم ةيساسح تاهجلا رثكأ تناك ةقطنملا هذه نإف كلذلو

 امع ًالضف ؛ةلقتسم ةيسايس تانايك سيسأتل تالواحم ةقطنملا هذه تدهش ًالثم فئاوطلا رصع لالخف

 :مهملا ثحبلا عجار « يسلدنألا عمتجملا ةيماسقنا لوح 6,

 01010114150 (م), قانا ءفبععم 5هعادلعم "هععالعمتماف"' "عز هدول" "لدم !'اككردد عع 8ك نكن أ ته صع, وضاق, 7

 سنئؤم نيسح روتكدلا ربع دقف «سلدنألاب يطوقلا مكحلا نابإ ةيرزملا مهتيعضو هرسفت نيحتافلا عب درهيلا نواعت 207

سا طوقلا ىّلع نيملسملا راصتنا رابخأ دوهيلا لبقتساو » : هلوقب اهذه نع
 « سنؤم) «ءاملل نآمظلا لابقت

 .(9ا/ ص « سلدنألا رجف
 . ٠١ ص ١ ج . "ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا " :بيطخلا نبا نيدلا ناسل (04)
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 ااا ا اا ا اا ا ااا ا اا ا ا اا ااا اا ا ا ااا ا ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 يغبني تالواحملا هذه قايس يفو .2**) ةيسلدنألا تاطالبلا ضعبب ةيدرهيلا تايصخشلا ضعب هتسرام

 هذه قنخ ىلإ ةماعلا تاروث تدأ ذإ«دوهيلا هاجت نوملسملا اهب ماق يتلا لعفلا دودر عضو

 ناك امك «ةيمالسإلا ماكحألاو ضقانتت عاضوأ ضفر نع ًاريبعت ناكسلا جاجتحا ناكف 17*2تالواحملا

 , *17 ةيددعلا مهترثك نع رظنلا ضغب يقيقحلا مهمجح يف دوهيلا عضو ىلإ فدهي ًالمع

 قايس عضو يلاتلابو رهجملا تحت ةيبنجألا ءارآلا ضعب عضنل تاظحالملا هذه لكب انيتأ دقل

 نم نوكي دقو .دوهيلا نم ةمذلا لهأ عوضوم يف اه ءاصقتسا انلواح يتلا ةيخيراتلا ةداملل يخيرات

 انرشأ يذلا حماستلاب هانيمس ام ىلع دكؤت تناك اذإ لزاونلا اهب اندمت يتلا تامولعملا نأب ريكذتلا ديفملا

 مهاوتسمو دوهيلل ةيشيعملا عاضوألا نم انبَرقي ردصم لضفأ ربتعت اهنأ كلذ نم مهألا نإف « اًقباس هيلإ
 دونو .ةيمالسإلا هدرهع لالخ يسلدنألا عمتجملل ةيمويلا ةايحلا يف مهطارخنا تاجردو يعامتجالا

 ةمذلا لهأ اهب رهتشا يتلا نهملاب امهنم لوألا قلعتي «نييساسأ نيرصنع ىلع زيكرتلا بناجلا اذه يف

 . ةيمويلا مهتايح نم بناوجلا ضعب مث «دوهيلا نم

 ١ سلدنألا دوهي نهم :

 هذه نأب دقتعن لب «سلدنألا دوهي اهب رهتشا يتلا نهملا ضعب نع ةينغ ةدام ةيهقفلا رداصملا مدقت

 .بناجلا اذه لوح قيقد ثحبل اًقلطنم نوكت يكل حلصت ةداملا

 ضعب يف صيصختلاب اضيأ اورهتشاو «ةراجتلا اهتمدقم يف «ةفلتخم انهم دوهيلا سرام دقف

 رداصم ثدحتت امك «بتكلا خاسنتسا ةنهمب دوهيلا ضعب راهتشا ىلإ لزاونلا ضعب ريشتو .فرحلا

 تكرت يذلا بيبطلا يدرهيلا نع (ه0 17 :ت) جاحلا نبا لس دقف «بطلا ةنهم ةسرامم نع ىرخأ

 , 08) هدنع تعاضف اهببطيل ةكولمم هدنع

 هاجت لعفلا دودر تناكو ؛هاجتالا اذه ىلإ مهحومطب تعفد يتلا يه ةطانرغو ةريبلا يف ةيددعلا مهترثك نأ كشال (00)
 ةطلسلا نوه الغتسم م79١٠ /ه404 ةنس ةطانرغ ىلع ءاليتسالل ةلارغنلا نبا ططحم امدنعف ؛ ةفيئع ةسايسلا هذه
 . دوهيلا نم ديدعلا اهتيحض بهذ ةحبذم ىلإ ةثداحلا تدأو «هيلع تراث ةماعلا» نإف ؛ فئاوطلا دهع يف ةيمالسإلا
 .00825 ص « هللادبع نيقلب نبال نايبتلا " : باتك ثدحلا اذه لوح معجار

 تناك لب ةينيد وأ ةيقرع بابسأ اهل نكت مل دوهيلا ىلع نييسلدنألا تاروث نأ دوبعنب دمحم روتكدلا الثم ربتعآدقف (01)
 نرقلا يف يسلدنألا عقاولا نم بناوج : دوبعنب : عجار .يتايحلا طغضلا يف ًاساسأ لثمتت ةيداصتقا بابسأ اهل
 , 23و 58ص «,(م19481/ «ناوطت) "' يرجهلا سماخلا

 :يسيردإلا عجار . دوهيلا ةطائرغ وأ «دوهيلا ةئيدمب فرعت تناك ثادحألا هذهل احرسم تناك يلا ةطانرغ ةئيدمف 0050

 .١١٠ص اج ' برغملا ىلح يف برغملا ' ١ يبرغملا ديعس نبا ؛ ٠١5 ص «(د . ط) , قاتشملا ةهزن :

 ١9". /8 :رايعملا (08) . ٠

"1. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف ٌ سلدنألا ترسو رو م اسدمإ تل ء د4 25 هع ءامأمأ كزك ما قا حام اسال اها هاا مام دك ع ناد هان ماد ننال تح نك مع

 رداصملا هيلإ ريشت ام لزاونلا يكزت ذإ « يراجتلا طاشنلاب ةصاخلا كلت يه تامولعملا مهأ نأ ىلع

 لماعتلا يف صرحلا بيلاسأ نع ثيدحلاب درفنت لزاونلا ةدام نأ الإ ء.عوضوملا اذه يف ىرخألا

 دقو .مهعم يراجتلا لماعتلا يف صرحلا ةرورض ىلع لزاونلا مظعم دّكؤتو «دوهيلا ىدل يراجتلا

 : ةلزانلا لوقت ؛ةهوبشم اهلك تناك درهيلا تالماعم نأ ىلع بل نبا ديعس يبأ ىلإ ةعوفرم ةلزان تحلأ

 لزاونلا مظعم نإف كلذلو .2*؟) «ابرلا هجو ىلع اهبلغأ وأ مهتلماعم نأب ملعلا عم. درهيلا ةلماعم نع اذام»

 اذه لوح .درهيلل ةيراجتلا تالماعملا هريثت تناك امب قلعتت اياضق ريثت امنإ «بناجلا اذهب ةصاخلا

 زوجت له» : لئس ذإ ؛ جارس نبا يتفملا ىلع نرق يلاوحب كلذ دعب لاؤسلا سفن حرط دقف « بناجلا

 ءازإ ددشتلاب مستت ءاهقفلا فقاوم نكت ملو . (1'!(مهنم ةئادتسالاو مهنم ءارشلاو عيبلاب دوهيلا ةلماعم

 هنأ ملسملا ىعداو ,يدوهيلا هعاب بوث يف ايدرهي عزان يذلا لجرلا» نع ًالثم ةبابل نبا لثس امدنعف «دوهيلا

 لخأو ,هنمث هيلإ درو ؛هثعبو هعيبب هرمأ هنأو راسمس هنأ يدرهيلا ىعداو ؛هنمث ضبقي ملو ؛يدرهيلا نم هعاب

 قاوملا هللادبع يبأل ناك امك ("١)هنيمي عم يدوهيلا لوق لوقلا نأب ةبابل نبا هيقفلا باجأ دقو «هترجأ

 املف ؛ديزأو ماوعأ ةيئامث نم وحن كلذلو ؛طرافلا ءابولا يف ىفوت لجر» : نع لكس امدنع فقوملا سفن

 ةكسلا نم ًارائيد نيسمخو ةينامث نم ديزأ ىفوتملا لبق هل نأ نمضت مسرب (يدرهي) يمذ رهظتسا نآلا ناك

 .217 «روكذملا مسرلا خيرات نم رهظ امبسح ؛نآلا نم ةفلاس اماع نيرشعو ةينامث نم وحن نم ةيراجلا

 :ةيمالسإلا سلدنألا يف دوهيلل ةيمويلا ةايحلا نم بناوج -"

 عاضوأ ةقدب سكعت يتلا يه ؛دوهيلل ةيمويلا ةايحلاب هائيمس مع انيدل رفوتت يتلا رصانعلا نأ كشال

 حماست ىدم لوح تليق يتلا ءارآلا ضعب ةيقادصم ىدم ةبقارم نكمي رصانعلا كلت ربعو «ةئفلا هذه

 ةيعون لوانتت ةيمويلا ةايحلا لوح لزاونلا اهمدقت يتلا رصانعلاو ؛ دوهيلا عم سلدنألا يف نيملسملا

 يف حضوأ ةروصب رصانعلا هذه رهظتو «ليلق لبق كلذ انيأر امك «قاوسألا يف ةيراجتلا مهتالماعم

 انايحأ رفانتلاو مادطصالاو ءانيح شياعتلاو لماكتلا اهعبط ىتلا ؛نيملسملاو درهيلا نيب راوجلا تاقالع

 . ىرخأ

 .435 /"5 : رايعملا (59)
 .؟144/4 : رايعملا )5١(

 169--:١5. /؟ : رايعملا (51)
 .؟15 /4 : رايعملا (50)
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 00 5 ا تكلا رو هاد واظن 3 او نزوات كييك وو جوع ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم ارع

 تاالافتحا يف كارتشالاب ةقلعتملا رابخألا هذه يه سلدنألا دوهيل ةيمويلا ةايحلا نإف اذكهو

 ضفل يمالسإلا ءاضقلا ىلإ دوهيلا ءوجل اضيأ يهو «دوهيلا تالافتحا يف ءالؤه ةكراشمو «نيملسملا

 :لزاونلا ضعب نم اهفشتسن نأ نكمي يتلا يه رصانعلا هذه لكو .دوهي نيضاقتم نيب موقت تاعازن

 لهأ نم نوملسملا الإ هيف سيل برد يف ملسم نم ىرتشا (يدرهي) لجر» نع ثدحتت ةلزان كانهف
 هذه ءازإب رثب بردللو ,زوجي ال ام لعفو رمخلا برشب ناريجلا ىذآو رادلا يدوهيلا نكسف ءريخلاو ةيفاعلا
 اذإو ؟هيلع عابت مأ هؤاقبإ زوجي له .اهنم ءالتمالا نم بردلا لهأ عنتماف . . . هولدب 0 ألمي راصف رادلا

 برش نم فصو امب ؛ناريجلا ءاذيإ نم يدرهيلا عنمي هنأب يتفملا باجأ دقو ؟ال مأ مهعم ألمي له يقب

 قلعتي اضيأ لاؤس حرط دقو 000ورادلا دبلع تيكا الإو . . . ىهتنا نإف ءزوجي ال ام لعفو رمخلا

 عنم نع لءاستت ةلزان سانلا نم ةعومجم عفر امدنع هتراهط ىلع ملسملا صرحو راوجلا تاقالعب

 نولسغيو نورهطتيو هيف نوؤضوتي نيذلا نيملسملا دلب طسو يف رهن نم ءاقتسالا نم دوهيلا
 امبرف مهعم يبر يدوهي هراوجب لجر نع» :ةلزانلا هذه يف اهتورذ تاظفحتلا هذه تغلبو .2'؟!وهبايث
 ثيدح مهنيب يرجيف .مهل ةقصالم قيرط يف ىشم امبرو ؛ةجاح مهيلإ هل تضرع وأ :؛ةجاح يف هوؤاج
 150( «ءاستباو

 نم ةعامج نع » : راطعلا نبا لئس دقف سلدنألا يف يمالسإلا ءاضقلا ىدل دوهيلا يضاقت نع امأ
 هتمكاحم ىلإ نوبهذيو ؛دوهي ةنيبب نيهارب مهل نأ نومعزيو يواعدو ملاظمب مهنم اضخش نربلاطي درهيلا

 نيملسملا لودغي ةقيثو هديب ذإ ؛ نيملسملا ماكح دنع هتمكاحم يف بغري هيلع يعدملاو درهيلا ةئيبب
 ا هب نوبلطي امم

 دنع مهنم يهو ؛هتبلط ةأرما نإ) ركذ يدوهيب قلعتت ةلزان (م١٠١ /ه5) ةبطرق ءاهقف ىلإ تعفرو

 دوهشو ؛يبرعلا طخلاب ةددعتم قئاثوو ةعامجلا يضاقل الجس هديب نأو ؛هيبأ ىلع اهتعدا ءايشأب مهتاضق

 دنع تبث اهقح نأ تمعزو ةأرملا تتأو ؛هيبأ ةوادع ىلع مهءاهقفو ءدوهيلا ةاضق نأ تبثأو ؛نيملسملا

 .2«اهتح لطب مهنع اهرظن جرخ ىتمو ؛ دوهيلا نم اهدوهشو ,مهتاضق

 ؛ماكحألاو تاسسؤملا ضعب ىوتسم ىلع اضيأ مث يمالسإلا ءاضقلا ىلإ دوهيلا ءوجل نأ رهظيو

 «هينب ىلع اهسبح مث ماوعأ ةرشع اهزاحو . . .يدوهي نم اًنانج ىرتشا ملسم نع باتع نبا لئس دقف

 , // : رايعملا 5

 . 1737/8 : رايعملا (5)
 ) )566رايعملا : ١١/ ١:",

 ) )55رايعملا : ٠١/05.
 ) )590رايعملا : 1١78/١١-59؟١١.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 202822 ا ل

 ةثالث سبحلا خيراتلو باقرلا قتعو ءىرسألا كف يفو «ملعلا ةبلط ىلع اسبح تعجر اوضرقنا اذإف
 اذه نم اهل ناعئابلا نايدوهيلا امهو «هامع هيلع اهسبح ةنجلا هذه نأ معزي يدرهي نآلا ماقو ءاماع رشع

 اهيف كلذ نييمالسإ طخب تبتك دق ءاهل نيعئابلا سيبحت ةقيثوب رهظتساو «روكذملا عيابتلا لبق ملسملا
 زوجت لهف ءاريغص ناك ذإ ؛ امهيخأ نبا ىلع ةنجلا نم هاسبح ام ازاح نيسبحملا نييدوهيلا نيعئابلا نأ

 «؟مهسابحأ يف مهنيب رظني نأ نيملسملا مكاحل لهو . . ؟ازئاج هوسبح امل مهعيب لهو «دوهيلا سابحأ

 .(8)(ةدع هوجول اهقرافتو نيملسملا سابحأ فلاخت ةمذلا لهأ سابحأ ١ : باتع نبا باجأ دقو

 نب هللادبع وبأ لثس دقف ؛ مهل مهتطلاخمو تالافتحإلا ضعب يف دوهيلل نيملسملا ةكراشم نع امأ

 نم مهناريج ضعبل هنودهيو ««رطفلا ديع» هنومسي مهل ديع يف فئاغر نوعنصي دوهيلا نع قرزألا

 هللادبع وبأ ىتفأو « "'7قيرطلل دوهيلا عيب نع (م١٠ /ه5 ق ) ريمخخ نبا لئس امك «255) نيملسملا

 هيلع بجت ؛ةريغلا ميدع سيسخ هدالوأو هتجوز هل جرختو هرادل يدرهيلا لخدي يذلا مامإلا» نأب يطقسلا
 له ؛ماوعأ ةيئامث نبا وهو ؛ملسأ يبص يدوهي » نع برز نبا لكس امك ؛("١! « هنع ءاهتنالاو هنم ةبوتلا

 , "7 هل اًنضاح ناك اذإ هيبأ وأ هنضحت يتلا همأ نيبو هتيب لاَحُي

0 

 ةمذلا لهأ عوضومب ةقلعتملا ةيخيراتلا ةداملا عمجل ينضم لمع ىلإ ةجاح يف اننأب دقتعن امك «دقعمو

 يف ةياغ ةيملع تانسح هل تناك ةيهقفلا رداصملا نم قالطنالا نأ انظحال دقو . ةيمالسإلا سلدنألا يف

 «ىرخألا رداصملا يف بّيغملاو هنع توكسملا نع فشكلا ىلع ةردق اهل ةيهقفلا لزاونلاف «ةيمهألا

 . سلدنألا يف ةمذلا لهأ ةيعضو لوح ةيبنجألا تاحورطألا ةعجارمب ليفكلا وه اهيلع حاتفنالا نأ امك

 : اريخأ

 ل

 اهتربتعا يتلا تالاحلا لك نأب دقتعنو -يسلدنألا- يمالسإلا عمتجملا يف ةيعيبط ةر

 ةمذلا لهأ اهب مق تراحم قي سرا قاس ريتا شل ردا

 . مهتابجاوو مهقوقح اهب ددحتتو مهدوجو اهراطإ يف مظنني يتلا ةينوناقلا ةيعضولا زواجتل

 . ؟58 7/10 : رايعملا (58)
 ١١١/١١. : رايعملا (59)

 , 756١ /ه : رايعملا )0٠١(
 . ١69/١ : رايعملا (7)
 . 365 /؟ : رايعملا (0/0)

 افا



 ©5070 0 00 ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 رصانعلا ضعب رمأ لاحفتسا دعب يتأت تناك ةمذلا لهأو نيملسملا نيب رتوتلا تالاح نإف « اذكهو

 نبا يدوهيلا اهب ماق يتلا تازواجتلل لعف درك تناك امنإ « ءالثم ةطانرغب ةماعلا ةروثف «نييمذلا نم

 نبا اهنع لئّس ةلزان يف ةديرف تامولعم تدرو دقو .سلدنألا قرش يف يريز ينب مكح ناب ةلارغنلا

 ةلمرألاو ةأرملا نع» :ةلزانلا لوقت ءرجاهملا نبا يدوهيلا اهب موقي ناك يتلا تافسعتلاب قلعتتو ءدشر

 راغأف ؛ هناودعو هملظ مايأ رجاهملا نبا يدوهيلا فرط نم ةريثك تافسعتل تضرعتو اماتيأ نضحت يتلا

 ,اهل الام تناك ةكولمم . . طفضلاو هاركإلا تحت اهيلع عابو الام مهمأ مرغأو . . . مهلاومأ ذخأو مهيلع

 قحلا طسبو ملظلا ةلود تبهذو ,ةأرملا تيفوتو عاتبملا ىفوت نأ ىلإ ةدم ةكولمملا ضبقو ؛ لجر نم اكلمو

 . '"7«هاركإلاب مهمأ ىلع تعيب اهنأ اوتبثأو ةأرملا ةثرو ماقف ءاملعلاب

 ةريبك ةبغر ىدبأ نم دوهيلا نم كانه نإ لب «ةنمزم وأ ةمئاد نكت مل تارتوتلا هذه نأ ودبيو

 هل اراد سبح يذلا يدوهيلا ةردابم رسفن فيكف الإو نيملسملل ةيعامتجإلاو ةينيدلا ةايحلا يف جامدنإلل

 . "4!ناطقلا نارمع يبأل تعفر ةلزان يف كلذ درو امك « ةبطرق دجسم ىلع

 وبأ لثس ذإ ؛ يداوبلاو ندملا يف اًحضاو ناك ةيعامتجالا ةايحلا يف دوهيلا طارخنا نأ كش الو

 نويدب ةيعرش موسرب نورهظتسي ءاهريغو ىرقلا يف ةلماعملاب نيلغتشملا دوهيلا لوح روظنم نبا رمع
 . 0*2 . . . خيراتلا ةديعب موسرلا خيراوتو سانأ ىلع

 الو 277 احضاو ناك ةيمالسإلا سلدنألاب ةيسايسلاو ةيعامتجالا ايالخلا يف ةمذلا لهأ جامدنا نإ

 هروص يفو ةيداعلا هتالاح يف جامدنالا اذه مّدقي يذلا ديحولا ردصملا يه ةيهقفلا لزاونلا نأ كش

 . ةيرهجملا

 .7١5؟-١1١51 7/0 : رايعملا (70)
 . 56-55 /ال : رايعملا (0/5)
 . 5756-745 /4 : رايعملا (00)

 نم راجتلا ناك ثيح ؛ بيرق تقو ىلإو «برغملا يف ىتح ةدئاس تناك ةرهاظ نع ثدحتت ةلزانلا نأ رهظيو

 . برغملا يداوب ربع تالوجب نوموقي دوهيلا
 ورا لامتللا وجا رع لك لع ١ عايد( انا وط شلزاالا ةيوتس دعا وها ردتعبا يف يرن نأ كميل 2ع

 سلدن ألا يف نيملسملا ةميزه نوربتعي دوهيلا لظ اذاملو ؟نيملسملل ءافلح مهرابتعاب دوهيلا ىلإ

 5 مهل ماقتنا ةباثمب نزاخملا يداو ةكرعم يف ةبراغملا راصتنا نم اولعجي مل وأ ؟اضيأ
 . تالؤاستلا هذه رابتعالا نيعب ذخأي قمعأ قيقحت ىلإ ةجاح يف

5 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 مسام مل ا امانا ع مام نس ا ا عام ع ع

 عجارملاو رداصملا

 : دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ « يسيردإلا

 /ه5404١ « بتكلا ملاع : توريب « ىلوألا ةعبطلا , قافآلا قارتخما يف قاتشملا ةهزن
 .ما8

 : هللا دبع « نيقلب نبا

 دهعم ةلجم يف ؛هللا دبع ريمألا تاركذم» : مسا تحت يرجاحلا هط ةرشن « نايبتلا
 . م1931 ةئس . عساتلا دلجملا ٠ تاطوطخملا

 : نيسح نب نايح ناورم وبأ « نايح نبا
 راد : توريب٠ يجحلا يلع نمحرلا دبع قيقحت ؛ سلدنالا دلب رابخأ يف سبتقملا
 . م٠199 ةفاقثلا

 : دمحم نب يلع نيسحلا وبا نيدلا رون « يبرغملا ديعس نبا

 «فراعملا راد : ةرهاقلا «ةثلاثلا ةعبطلا « فيض قوش قيقحت ؛ برغملا ىلح يف برغملا
 . ماة41 1/4

 : نيدلا سمش « ةيزوجلا ميق نبا

 ملعلا راد : توريب « ةيناثلا ةعبطلا ٠ حلاصلا يحبص قيقحت ؛ ةمذلا لهأ ماكحأ
 . 1987 «نييالملل

 : ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ « يسيرشنولا
 هجرخ ؛ برغملاو سلدنألاو ةيقيرفا ءاملع يواتف نم برغملا عماجلاو برعملا رايعملا
 /ها١٠54١ « ىمالسالا برغلا راد : توريب ؛ ىيجح دمحم فارشاب ءاملعلا نم ةعامج

 ْ ا .م١1

 : هللا دبع نب دمحم هللا دبع ويأ « بيطخلا نبا نيدلا ناسل

 : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « نانع هللا دبع دمحم قيقحت ؛ ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 . م191/1/-1 91/١ « يجناخلا ةبتكم

 : برغملا ةملعم

 « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا جاتنإ نم /. . . ءاجهلا فورح ىلع بترم سوماق
 .م1984 /ه١41١1 ء الس عباطم : طابرلا
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 ا ا هامل انا ا و لا ا ع را ةيمالسإلا سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 : نيسح « سنؤم

 « ةيدوعسلا رادلا : ةدج ٠ ىلوألا ةعبطلا « سلدنالا خيرات يف ةسارد : سلدنألا رجف

 . ماه /ه 66١م

 : ( طابرلا : )١991 يسلدنالاو يبرغملا ركفلل ةيجهنملا صئاصخلا ةودن

 . م ١99١ « بادآلا ةيلك : طابرلا «٠ دشر نبا لزاون يف ةءارق

 : دمحأ «ردب

 . م1941 « قشمد « اهتراضحو سلدنألا

 : دمحأ « دويع

  رونلا ةعبطم : ناوطت « يرجهلا سماخلا نرقلا يف يسلدنألا عقاولا نم بناوج

 .(م19580//ه

 : ةيبنجألا عجارملا
 فداطاما ل:

 "مزلع ها 531ةتعع5د لدصق 85'1:موعمع 8/انذان]نتة26 هلت 26 تأ 2[ 5160163" مسن
.(2.5.01965 

 0( 2عاد عدم 1. 12 القك :

 آ0م5 2022313ط عذر, 2 7701, 81201350,1, 1947-1949,
 2 هعاج ([نىعط)

 آعو ظتا5 ل ظدمو عصع- ومن 2
 هانت ءطقتتل 2:

 0 5001 21ع5د "0ءءالعمادل ع" "هرتعمافلع"لهصم 1'ظعدموعمع ماتكاتلتسةن6, 5ةقتقر
7 
 1016, م

 مهلهلانك 5موتم ان206ن' اطع 8/كادواتسو. آه
 1آ20-6901+ءدعمل :

 1115(هأ1نع لع 85'1مه عدم ام
 ا ءرج مد ط تل خخ:

 1ع زرعوو ذم 5مدتسن '!طعتم دهعامل مهاتاتعدل ةصل ءناستل ]116 لايضصمع طف متل رع.
 مطت1ل2هلعامطتع, 1944...

 1. 51ءدعض0عم طالهلر

 آ05 هت ععمع5 لع] ظومدمما , 813010, 1950, م.412 - 424 .
 آلم, 1ءارت1 31غ :

 1[ ععطعمءطعو دع 1!'لكامزتع ءأ 12 !1اهطن عد لع 8!1ةموعمع 2ءةدلقصأ 16 طمزنع 3286,
 آع1لعم. 0.

 / لك

 12 815013 0غ 105 5402ةنفطعو لع ظومفسمب 8480110,1897, 1930
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 سلدنألا ىراصن عم جماستلا ةيسايسو نوطبارملا
 «ةبسلدنألا ةراضحلا تاءاطع نم نذومن»

 شيشتوب يرداقلا ميهأربإ :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 20-20-22 م مل مح عع عع ع عع ع ع عع

 سلدنألا ىراصن عم خماستلا ةسايسو نوطبارملا
 «ةيسلدنألا ةراضحلا تاءاطع نم حذومن»

 نا يرداقلا ميهاربإ :روتكدلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا يف تاءاطعلا ةمق دّسسجت اهنأ دقتعن ةطقن قرط ىلإ ثحبلا اذه ىعسي

 ءدحاولا يسلدنألا عمتجملا لخاد ىراصنلاو نيملسملا نيب شياعتلاو حماستلا ةلأسم يهو «سلدنألاب

 ىراصن داهطضا مهت نيطبارملل تليك ام اريثك هنأل ؛ ةيرهجم ةساردل ةنيع يطبارملا رصعلا انذختا دقو

 لئالدلا ءاطعإو ؛ءارتفالا اذه لاطيإ ىلإ ةديدج قئاثوو صوصن لالخ نم فدهن ائنإف كلذل سلدنألا

 . يسلدنألا يعامتجالا نايكلا لخاد ىراصنلا اهلتحا يتلا ةمرتحملا ةيعامتجالا ةناكملا ىلع ةعطاقلا

 '10 1814110158 ةىللار 00-81151181101 17771

 1411511115 لآ 5
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 آن. [ط:ةطاصس فخ]1-(0201 طلق

485114609 ) 

 "1ع ماعودعمأا مهمعز 0عدعتأطعد طع ممل ول بوأوم ءككتلت 2100 1عاقاتت ع 0 طع 0065101 01

 01 عقمعع ةل 00-عدلكاعمعع طعاج معد 8كسواتسم 220 نط والقص ال1 دلل طع 532026 50ه1عأإل,

 اطتق مومعتن طع خاتطم100105 تاو طقم طععم 015ءابددعلم, 1ص مطلع (1ع 50ءاقل ةصل ممانا عدل 11

 ةمل هنقامتتك. !طغ عم00 [عامالمم5 طعاج ععرت طق, م1016 اطع 512820653 01 2156011815 8

 لععاقتتمع طقأ (نطتقالقصق 7هانع 6260-111 1 51 ثم لهلانذ زل 105١

 "طع مهمعتت ةطمابو اطقغ 0طن ة05 7ع 011083:ع0 اطعتم ؟هدذطتلم 1ععاإل, 320 56

 همماتتطساعل لص مقصمتإت ةعمصمسلع مضل م011 عهدا 26105 6إن ةعطتععتس8ع طع ذو نص عمت ةطعل

 :عدممهقكأ اان عو اص طع 50ءاعاإلا آنانع غ0 ع000 ءا1هالمم35, (طعاع 1/61لع 201260 695

 0ءاكبععم اطع »)0 معغمم1عو. خلكم اطغ ةكددال طخ هعاعطانولعل دللط طغت 216810 ان15, 6

 (تطتقتماتممد :ءات عاماند عوانة لك

 . خيراتلا مسق « بادآلا ةيلك ٠ ليعامسإ يالوم ةعماجب رضاحم ذاتسأ ؛ خيراتلا يف ةلودلا هاروتكد (*)
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 1902115 7000000 1 1 1 تا حساس تحج سلال



 «يسلدنألا يراضحلا ءاطعلا يف ًازيمتم اعقوم لتحت اهنأ دقتعن ةلأسم ةراثإ ىلإ ثحبملا اذه حمطي

 ةحيرش نولكشي اوناك نيذلا ىراصنلا هاجت ةيمالسإلا سلدنألا تداس يراد 0 قلعتيو

 لقحلا يف ةفلتخملا تانايدلاو بوعشلا نيب شياعتلا عوضوم ةراثإ 0 انزماجي هلو

 بوعشلا نيب تعمج يتلا لماوعلا نع فشكلا ةيلوؤسم نيثحابلا ىلع يقلي امم «هرربي ام هل يميداكألا
 راوحل ةبلص ةدعاق تزرفأ يتلا تازكترملاو سسألا نع بيقنتلاو ءمهاؤرو مهفادهأ تدّحوو

 عقاو ىلع فوقولا ىلإ عضاوتملا ضرعلا اذه ىعسي ىحنملا اذه يفو . خيراتلا لحارم ربع تاراضحلا

 ةلحرملا اهنأب تفصو املاط ةيخيرات ةلحرم يف سلدنألا ىراصنو يملسم نيب داس يذلا حماستلا

 .ةيطبارملا ةبقحلا يهو الأ ءحماستلا خيرات يف ةيمالظ رثكألا

 صوصنلا ةحشل ارظن ةبقحلا هله يف حماستلا عقاو ىلع فوقولا يف ةبوعص دجي ثحابلا ناك اذإو

 بتك هيوحت ام نإف ؛ ةيخيراتلا تايلوحلاو بتكلا تاهمأ يف اهنم دوجوم وه ام رثعبتو «قئاثولاو

 دق تادافإ نم ةيبعشلا لاثمألاو دوقعلاو قئاثولا بتكو ايفارغجلاو ةبسحلا تافنصمو ةيهقفلا لزاونلا

 ةدامب اًنايحأ نيسرادلا دمتو لب «تارغثلا ضعب ممرتو «ضومغ نم عوضوملاب فلي ام ضعب ليزت

 .ةميقلا ةغلاب

 ةيخيراتلا ةبقحلا هذه يف حماستلا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم «هتاتش ملو عوضوملا يف ضوخلا لبق

 قطانملا لك ىلع الو «ةيطبارملا ةلودلا رمع اهقرغتسا يتلا ةدملا لك ىلع هميمعت نكمي ال ةجلاعملا

 ل ل :اهنرطل تعيدحاولا

 أدبم نم تلهن ةسايس اوقّبط نيطبارملا نأ تبثي يذلا سكاعملا هاجتإلا يف بصي اهمظعم نأ نم دّكأتي

 تلكش يتلا سانجألا فلتخم نيب شياعتلا ةسايس ىرخأ ةرابعب وأ «مالسإلا هيلإ اعد يذلا حماستلا

 ْ .سلدنألاب ةيرشبلا ةدعاقلا

 بصت ةلودلا ءاهقف اهردصأ يتلا ىواتفلا نإ لب «نيطبارملا بصعت سكعت اًنادحأ ةمث نأ حيحص
 يملسم نيب جازتمالاو شياعتلا ةدعاق ةحص يغلت ال تاءانثتسالا ضعب نأ ديب « هاجتالا اذه يف

 يف تبارثلا ىدحإ لكشي لظ ام ةلخلخ ىلإ ةساردلا هذه ىعست ةيوازلا هذه نمو ؛سلدنألا ىراصنو

"١ 



 ا ا ا سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 كاهتناو «نيملسملا نم مهتدلج ينبل بصعتلاب نيطبارملا ماهتا وهو «ةيقارشتسإلا تاساردلا ضعب

 مهينارهظ نيب نوشيعي اوناك نيذلا ىراصنلا قوقح

 يراضحلا ءاطعلا اذهل تركت يتلا تايرظنلا ضعب ةعجارم بلطتي ةقيقحلا هذه ىلع فوقولاو

 سوؤر ىلع دّمُت صوصن ىلع اًدانتسا بصعتلاب نيطبارملا اهباحصأ مهتاف ؛ زيمتملا يناسنإلا
 . باوصلل ةبناجم تاليوأتل نانعلا قالطإو اههيوشت نع اوعروتي مل لب ٠ :عباصألا

 اهحرط ىلإ سلدنألا خيرات يف داورلا قبس ذإ ؛ ةديدج ةلأسم تسيل ءارآلا هذه ةعجارمل ةوعدلا نإ
 ةثالث نم اقالطنا تاجيرختلاو ءارآلا هذه يف رظنلا ةداعإ يف نمكي ديدجلا نكل .اهدينفت ةلواحمو

 نوطب يف ةرومغم لازت ال وأ ءائيدح ترشن يتلا ةديدجلا قئاثولاو وصوصللا اع فاني 3
 لزاون يهو - ةطوطخمو ةروشنم - ةيهقفلا لزاونلا ىلع ددصلا اذه يف رّكرنسو «تاطوطخملا

 ايديا أ اهليدعتا وأ ةثابابنلا ءارألا نضع عجله بيطقتلا نم كمت

 يذلا ينايعلا يخيراتلا عقاولاو «فرصلا يرظنلا عباطلا تاذ ةيهقفلا رداصملا نيب زييمتلا ة ةرورض كل

 . شياعتلاو نكاستلا خانم هالمأ

 روطتلا لالغتساف ؛ موب دعب اموي اهزرفي رصاعملا ملعلا لازي ال يتلا ةيجهنملا ةروثلا نم ةدافتسالا

 نيملسملا نيب داس يذلا حماستلا ةقيقح ةفيقح نايبت لواحتس .ةسسؤملا ةعارفلا هذه ىلع ءانب

 ا ءيطب رخل ريعحلا ناّيِإ 0

 « ىراصنلا داهطضاب مهماهتاو نيطبارملا يف نعطلا ىلإ ةلماحتملا ةيبروألا تاساردلا ضعب تبهذ

 رصع يف «ةميرجا دعي راص ؛فئاوطلا رصع داس يذلا حماستلا نأ 0 ركذ ددصلا اذه يفو

 «ةيليئط تارشحا درجم اًعم درهيلاو ىراصنلا اودع 0 نأب لوقلا ىلإ '"”رخآ بهذ امنيب ؛ نيطبارملا

 «نيبرعتسملا دض بصعتم هاجتا لكل نيمئلملا عيجشت ىلع "”ضعبلا دكأ نيح يف «هريبعت بسح

 هع عءطععءطعم ةايرع !'طتلوامأعع هاله !ذ((هعدانمع لع !'اكدر«رف عع يب يعي

 1عونلع. 1881.8,].ظدخلا (36 ءهل), م:
 ؟/1آ.آ ضل, ]رهو اهانه عود هان مهزنق لدن 010: ]هع اسك دملمدعك قلبت نهال م5 عاد اسم دوام لان 11 ةان 126 ةامعاع طوتتم (؟)

.5 ,1946 
 1182145515, 1 '85مدهونع هب 381هزنمس ةععن 01؟!ودغاألم تأ ةيعأ ظونتق. 1912 , م. 102 . 2

 فض



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دا ماج زب قس هدو د داع ع داو و اطاد كاوا كك امو حد مدرعات ةذخ ا اان اناء أد تاق زئا

 اولاكو «نيطبارملا ىلع ةمئاللاب اوحنف ؛هسفن جهنلا اهباحصأ جهن يتلا تاساردلا نم ددع نع كيهان

 ةيعضو تناك لهو ؟ماكحألا هذه قدصت دح يأ ىلإف . (” صيحمت الو ةيور نود اًفازج مهتلا مهل

 !؟يطبارملا رصعلا يف ةحيرم ريغ ةينارصنلا رداصملا مهيمست امك نيبرعتسملا وأ ىراصنلا

 اوكراش ذِإ ؛ ةمرتحم ةيعامتجا ةناكمب اوعتمت مهنأ حضتي - انايحأ اهضقانت مغر - صوصنلا عبتتب

 . ىرخألا رصانعلا رئاس رارغ ىلع نهملاو فئاظولا اودلقتو « ةفلتخملا ةيعامتجالا ةايحلا قفارم يف

 ضرألا ةعارزل كانه اورقتسا ثيح ؛ةبصخلا يداوبلاو ةيسلدنألا رضاوحلا مهأ اونطوتسا امك

 .”وهسوؤر ىلع ةمزاللا ةيابجلاب نيفراع « مهتدلج ينب نم خايشأ ةياعر تحت

 ددصلا اذه يفو «نيبرعتسملاب نيملسملا طالتخا نود لحي مل كلذ نإف ؛ ءاهقفلا تاريذحت مغرو

 تاءادن نأ امك ««هعفنيو هجئاوح يضقي يئارصن راج» ةبطرقب راصحلا نبا هيقفلل نأ '' يشوطرطلا ركذ
 عم نويسلدنألا لماعت دقف ورغ الو ؛ ةراجتلاك ساسح ناديم يف ةيغاصلا ناذآلا دجت مل ءاهقفلا

 .”ههجامدنا يف ةراجتلا رود نع فشكي ام ةماعلا لاثمأ يفو . '"”ءارشو اعيب ىراصنلا

 حتتف لنم نوملسملا هيلع راس يذلا جهنملا سفن اوكلس دق نوطبارملا نوكي نأ حجارلا نمو

 يندملا مهماظن مهل اوكرت ذإ «ىراصنلا ةفئاطل ةيرادإلاو ةيعامتجإلا تاميظنتلا هاجت سلدنألاو برغملا

 تاعامجلا موقتو .7'2 ةمذلا مجع ميعز ١ هترادإ ىلوتي ناك يذلا «ةسامقلا» ماظن يف لثمتملا يرادإلاو

 رداصملا تظفتحا دقو «ىراصنلا رومأب لصتي ام لك نع الوؤسم نوكيل ريخألا اذه باختتناب ةينارصنلا

 .'!'!سالقلا نبا وهو ةساردلا عوضوم ةبقحلا يف تاسموقلا دحأ مساب

 «ىرخألا ندملا ةفاك ىلع نيعزوم راغص تاسموقو يزكرم سموق كانه نوكي نأ حجارلا نمو

 « مظتنم لكشب ىراصنلا ىلع ةضورفملا ةيزجلا عمجب فلكي 2117 عوووج مهنم دحاولا ىعديو

 177011, 11811281, ؟كلوا ماع !'ةقعأوسع 5صاعداعممملع, ادد 1888.12. مئ60 : 211580101180, آر'طدعممع 764ءللع- (5)

 ؟ةلع ةمانق آه لمصتتسه لمص 4معوطع. 1ظ!دعطعأاع 1978, م: 1149-5

 .١١1:ص . ١ج «(م191/5 «؛ ةرهاقلا) « نانع هللادبع دمحم قيقحت (ةطائرغ رابخأ يف ةطاحإلا :بيطخلا نبا (6)

 ١65., !ص (ها7"9١ رصم) (كولملا جارس ن0(

 . 1847 ص ءا/ا"١ كمقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم «دشر نبا لئاسم :دشر نبا (0)
 ىعرمو ماوألا ير : يلاجرلا :رظنا «ىراصنو دوهي نم عيبي «راجتلل توناح حتف نم» :ةماعلا لاثمأ يف ءاج (/)

 .151ص ١ .٠ ج ء(ماوالد 2« ساف ) «ةفيرش نب قيقحت .ماوسلا

 .7١٠؟ :ص ءاجع قباسلا ردصملا :بيطخلا نبأ ىف

 «نالوك . سو لاسنفورب قيقحت ء(ماو١4 «توريب) « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا :ىراذع نبا )١(

 .الا ص ءة 3

 )١١( :ص (ت . د ؛ توريب ) « ةيبرعلا ةمجرتلا ء.سلدنألا يف برعلا ةراضح :لاسنفورب 7١(.

 فرضر



 همم م هم مم هم هم هم م همم هس هم م هم م هم هس هم مم همم همام هم همم هم مم هم م هم مم هس سمسا سلدنألا ىراصت ا حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 مهسأري ناكو» :(' بيطخلا نبا لوق هسكعي ام وهو )2١ «٠ ةيزكرملا ةطلسلا ىلإ مهنع ةباين اهمدقيو
 . «مهسوؤرل ةمزاللا ةيابجلاب ةفرعمو ةارادمو ءاهدو ةكنح ارلوأ مهنيد لهأ نم خايشأ

 اهب ىّدؤت يتلا ةقيرطلاب ةقلعتملا لكاشملا ضعب نيطبارملل رصاعملا 24” جاحلا نبا لزاون تحرطو

 غلب اذإ ام ةلاح يفو «سوؤرلا بسح اهئادأ لدب اًيعامج اهوعفدي نأ ىراصنلا ضعب ىأر دقف «ةيزجلا
 ةيزجلا ردق نإف «نيغلابلا مهلاجر نم دحأ تام اذإ نكل ,ءيش همزلي ال ءملحلا مهئانبأ نم دحأ

 صنت يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصن فلاخت ةقيرطلا هذه نأ حضاولاو ؛ هيلع وه ام ىلع ىقبي ةيعامجلا
 عوضوم ةبقحلا لزاون يف ةيلاكشإك تريثأ كلذل «غلاب يمذ لك سأر ىلع ىدؤت ةيزجلا نأ ىلع
 . ةساردلا

 دقف ورغ الو «هيف لخدتت ةلودلا نكت مل صاخ ءاضق ىراصنلل ناك ؛يئاضقلا ديعصلا ىلعو

 امأ ؛«ىراصنلا يضاقااب فرع مهنيب بشنت يتلا تاعازنلاو تايانجلا رومأ يف رظني ايضاق مهل تصصخ

 ماكحأ بسح اهيف لصفي نأ يعيبطلا نمف «ينارصنو ملسم عازنلا افرط اهيف نوكي يتلا اياضقلا
 1 ةعيوشلا

 لمعلل يطاعتلا ةيرح مهل تكرت ةيطبارملا ةلودلا نأ ىلإ ريشن «حماستلا سكعت يتلا رهاظملا نمو

 ا ا اولا ا سب سي ا ل ا

 ةعارزلا يف لاغتشالا ةيرح اضيأ مهل تكرت «برغملا ىلإ مهليحرت مت امدنعو ؛١١2'ةلطيلط يضارأ
 ةلودلا نإ انيكك" نيو | يتلا يضارألل ةيعارزلا ةعيبطلا مكحبو « لبق نم مهلمع ةعيبط مكحب
 نفد يف مهدئاوع عم ايشمت ةصاخ رباقم مهل تلعج - ىراصنلا ءالؤه تاداعل اًمارتحا - ةيطبارملا
 . 14 ههاتوم

 نم يديأ ىلع برضلاو «كلذك ةيعامتجالا مهقوقحل اهمارتحا ىدم زاربإ يف ةلدألا انزوعت الو

 تدصق ةطانرغ ىراصن نم ةعومجم نأ ١17 يراذع نبا دنع درو ددصلا اذه يفو ءاهب سملا لواح

 21017181-11811, 1ةلوأمأعع لع !'ظكمهعسع. 850. دمتم ططمتكمللمءانالع. آعالعصرل قه111, 1950 13, م 2010

 ١٠١7. ص٠ ١1ج ةطاحإلا 1

 . 590 ص « (00ج مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق - ا 015
 .758 ص ١9808(. « ةرهاقلا) « ىلوألا ةعبطلا ءاينابسإ يف مالسإلا : عيدبلادبع يفطل (16)
 .51 ص 5 جا , قباسلا ر أ ؛يراذع نبا فلحف

 قئاثولا مسق - طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطبخما ماكاو قيتشلاب:لرن امم ماسالا عماج :يلزربلا 20(
 . 13 ص 16(  د مقر تاطوطخملاو

 .الا/ ص ؛ 4 ج : برغملا ناييلا )١9(

 قرات



- 

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق : سلدنألا همم هم مم هم مم مم هم مم همم م م هم دسم ممم همم هع همم همم هس م مس همم حم همم

 يأ دشر نبا يضاقلا دجي مل امك «؛مهتامالظ نم مهفصنأو» هنجسب رمأ مهتجح ريمألل تبث املف .ةنيدملا

 .'"””بصتغأ دق هقح نأ تبث ينارصن ىلإ ملسم حلاصل ناك مكح ليوحت يف عنام

 مهل حمس امك ؛رومخلا لوانت نم اوعنمي مل ىراصنلا نأ ىرخأ '١تاياور نم ُفْشَتِسُيو

 نم مهعنم مدع ىلع (''' دشر نبا ىواتف ىدحإ صنت ذإ ؛ ةيرورضلا ةيعامتجالا قفارملا لالغتساب
 لماعتلا ىوتسم ىلع ثدح يذلا راهصنالا سكعي ام وهو «جيراهصلا نم نيملسملا عم هايملا ءاقتسا

 . يعامتجالا

 نإف ؛ ىراصنلاب سلدنألا يملسم طالتخا نود ةلوليحلا اولواح دق «ةبسحلا بتك اوفنصم ناك اذإو

 عقاولا اذه زواجتل ةلواحمو «لعفلاب ثدح دق عقاو دض ةحيص تناك لب ءىدص نود تلظ مهتحيص

 تالافتحالا مايأ ءانئتساب سئانكلا لوخد نم تاينارصنلا عنمل مهتوعد نأ امك :"7ىودج نود

 ىلع امومع ةمذلا لهأ رابجإ نإ مث "7 نيسيسقلا عم ةراعدلا لامعأب نمقي نك نهنأ ىوعدب دايعألاو
 تلظ دق ؛ مهب ةصاخ ءايزأ ءادتراو "7 ناتخلا ىلع مهرابجإو ''* ةعيضولا ةليذرلا نهملا يف ةمدخلا

 ةينيدلا هتفيظو مكحب بستحملاف ؛ ةسكاعملا رظنلا ةهجو ديكأتل اهيلع دانتسالا نكمي ال ةيرظن اصوصن

 « ىراصنلا عم ددشتلا هيلع ضرفت ةينيدلا هتيعجرم تناكو ؛يعامتجالا كولسلا حالصإ ىلإ فدهي ناك

 دح ىلإ لصو ىراصنلا عم نيملسملا لماعت نأ كلذ «عقاولا هزواجت روصت درجم لظ كلذ نأ ديب

 . هنيح يف نيبنس امك مهنم جاوزلاو لب ؛مهتاداعو مهتالافتحا يف مهتكراشم

 صوصنلا ضعب تناك نإو ةيعامتجالا تالماعملا ناديم نع !وأش لقي ينيدلا حماستلا نكي ملو

 تاساردلا ضعب اهتصلختسا يتلا ةمتاقلا ةروصلا نأ ديكألا نم هنأ الإ ,هاجتالا اذه سكع بهذت

 . """ةرملاب ةفصنم ريغ ةيبوروألا

مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق - طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) يكلاملا هقفلا يف باتك :لوهجم فلؤم )0١(
 د 

 ١3114(.

 2( 11د مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق - طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) ؛ةيكلاملا تاقبط :لوهجم فلؤم ("1)

 .رومخلا عايتبا يف ىراصنلا نح دكؤت يبرعلا نبا ركب يبأ يضاقلا نع ةياور درسيو ؛08١7 ص
 .دشر نبا نع ىوتفلا لقن دقو 2597” ص «يكلاملا هقفلا يف باتك :لوهجم فلؤم 000

 . ةبسحلا يف يطقسلاو «نودبع نبا نم لك تافلؤم رظنا (3)
 )١85( ةرهاقلا) «لاسنفورب يفيل رشن ' ةبسحلا يف ةلاسر :نودبع نبا ١ غ8 ص م .

 54/8 ص « هسفن ردصملا (؟5)

 اطنضالا 1 ععاطعءطدعق . . . م48. :لاثملا ليبس ىلع رظنا (7107)

"2 



 0001 ا ا 0 000 سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 ضعب مده اهنم ركذن «مهددشتو نيطبارملا بصعت نع تفشك ثادحألا ضعب نأ حيحص

 رمأ نيفشات نب فسوي نأ نيطبارملا خرؤم يفريصلا نبأ ناسل ىلع 21" بيطخلا نبا دروأ دقف « سئانكلا

 تنمضتو ؛(اعاق تريص» ىتح كلذ يف ءاهقفلا ىتفتسا نأ دعب م94١١ /ه5497 ةئس ةريبلا ةسينك مدهب

 ءاشنإب حامسلا مدعو «سئانكلا مده حيبت ىوتف ةطانرغ ىلع نيطبارملا يضاق 2” لهس نبا ماكحأ
 ىراصنلا اهيف ماقأ يتلا سلدنألا يضارأ اوربتعا ءاهقفلا نأل ؛ نيملسملا نئادم يف ةديدج سئانك

 ." '”يكلاملا هقفلا تايضتقم بسح اهئانبب مهل اوحمسي مل كلذلو «ةيونع يضارأ

 مث سئانكلا ىدحإ سابحأ ىلع اولوتسا نيطبارملا نأ ىلإ ىرخأ ةلزان ريشت هسفن قايسلا يفو

 .""! مهسيقاون برض نم ةيليبشإ ىراصن اوعنم امك ؛©" ”١ دجسم ىلإ اهولوح

 نباف . "يزود معز امك مدهلل تضرعت سئانكلا لج نأ دكؤت لئالد ةمث سيل كلذ عم
 نيطبارملل رصاعم وهو ''*يطانرغلا دماح وبأ راشأو . ةيليبشإ ةسيئك نع هتبسح يف ثدحت 2" ؛”نودبع

 نيبرعتسملا لج اهمؤي ناك ةريغص ةسينك اضيأ ةيرملأب تدجو امك .ةطانرغ ةئيدم برق ةسيئك ىلإ
 لثم (م5١) يرجهلا نماثلا نرقلا ىتح ةدوجوم سئانكلا ضعب تلظو «"77ةنئيدملا هذهب نينطاقلا

 (9 «ةقرولب لبجلا ةموح ةسينك مث "7 «ميظعتلاو ةسادقلاب تيظح يتلا "7 ةبطرقب ىرسألا ةسيئك
 , ! "ةبنوأب ةريهش ةسينك نع ًالضف

 :كلذك رظناو 117-١١5 : ص ءا١ ج : ةطاحإلا ()
 12118011100, 15 1١غ ننما101 جدع لقسم !1'ططاتصمردع 814علأ ل دأ ددادك 2 لمسأتسم (لمرد ةعفطع, 80 1978 (01ةعطقأاع م.
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 .1 5ص 71/١(« ق مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق - طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم) ماكحألا لزاون (19)
 ؛(م 19/81١ «ةيبرغملا فاقوألا ةرازو رشن :توريب ) ةذتاسألا نم ةعومجم قيقفحت « برعملا رايعملا :يسيرشنولا (":)

 1 ص 2, -

 .رهظ 44 ةقرو (40 47 مقر ةينسحلا ةنازخلا طوطخم) ماكحألا لزاون يف ماكحلا بهاذم : ضايع نب دمحم (؟1)
 . 60 ص « قباسلا ردصملا :نودبع نبا 20
 : هباتك رظنا (370)

 1115(هزجع لعع 8381سكن أسمع ل 'طظدممعاتع لاتكوانأم اذ عورتا مأم لع !'ةسلملهزندأع مهد" 1عو قلتم ها 10عقر اعزنلع 1932

1219 

 . 48 ص .ةبسحلا يف ةلاسر (14)
 «ربمفون - ربوتكأ - يناثلا مسقلا : ١975 ةنس ةيويسألا ةلجملا يف 0دطيقما ظعيمدملم هرشن : بابلألا ةفحت باتك (75)

 . 717١0 ص

 , 53ص 2(م 191/1١ «توريب) ؛ يكاسإلا يرملا ةنيلم يرن لاس يرحب ديبملا 0050
 .005ص(م15 «رشنلاو ةعابطلل توريب راد : توريب ) ةعبط « داب رابخأو دالبلا راثآ : ينيوزقلا 00

 نال تا للا لا ا ا ا :يرقملا (”0)
 ,661ص ,قياسلار | :ينيوزقلا ةراخل]

 . 27ص « (م5 «نانبل ةبتكم :توريب) « ةيناثلا ةعبطلا « سابع ناسحإ قيقحت .راطعملا ضورلا :يريمحلا 2(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2 م 214 ت02 عب ين ا 222523423 5 تنال ل ع

 عونب اوعتمت برغملا ىلإ نيلّحرملا ىراصنلا نأ نيبتي « 7 يسيرشنولا اهدروأ ىوتف لالخ نمو
 نإو «سيقاونلا اوبرضي الأ ةطيرش «مهتماقإ قطانم يف سئانكلا ءانبب مهل حمس ذإ ؛ ةينيدلا ةيرحلا نم

 . "4"! سئانكلا هذه ءانب نم مهعنم اولواح نوددشتم نورخآ ءاهقفو درو نبا ناك

 ينيدلا حماستلا لاكشأ نم لكشب ةيطبارملا ةلودلا لظ يف اوظح ىراصنلا نإ : لوقلا ىلإ صلخن
 ضعب يف ةلودلا اهتفرع يتلا ةيداصتقالا ةيعضولا ببسب اهل اوضرعت يتلا تاقياضملا ضعب مغر

 اهنولغتسي ءاهقفلا ضعب تلعج ةبقحلا هذه يف اهتورذ تغلب يتلا ةيبيلصلا بورحلا نأ امك «نينسلا

 اهيف ىلوتسا يتلا اهسفن ةنسلا يف عقو ةريبلأ ةسينك مده نأ انبسحو «ةددشتم فقاوم ذاختال ةعيرذ

 .سدقملا تيب ىلع نويبيلصلا

 «ةقيقحلا هذهب رقت ةفصنملا ةيبنجألا تاباتكلا ضعب لعج ام «ةقرشملا ةروصلا هذه يف لعلو

 ناك يذلا سادقلا بوث همسا لمح دقف ورغ الو 17 «ىراصنلا قيدصا ب فسوي نب اًيلع تفصوف
 دحأ دجي ملو .'؟؟) اينابسإ سئانك ىدحإب اًظوفحم لازي ال يذلا «اجيتروأ يد ناوخ» سيدقلا هيدتري

 . !*!كلذك ةقيقحلا هذهب ميلستلا نم ًصانم يمالسإلا برغملل ينيدلا خيراتلا يف نيصصختملا

 مت نيذلا ةفقاسألا دحأ نأ نم نيبرعتسملا عم نوطبارملا هادبأ يذلا ينيدلا حماستلا ىلع لدأ الو

 اتوص عمسي نأ نود ليجنإلا نم ةخسن اهيف بتك ةنس ١١ ةدم ساف يف يقب ؛برغملا وحن مهداعبإ

 . 417 هضراعي

 عمتجملا لخاد نوبرعتسملا اهبعل يتلا راودألا ضعب دصر لالخ نم حماستلا روص لجأ ىلجتتو

 نمض فسوي نب يلع مهلمعتسا ثيح ؛ ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا اولغش مهنأ انبسحو ؛ يطبارملا

 مهنأ كش الو «هئافلخ دهع يف مهمادختسا رمتساو "7 برغملا خيرات يف ةرم لوأل صاخلا هسرح

 اهنع فشكت مل ىرخأ فئاظو اودلّقت دق اونوكي نأ لمتحملا نمو ءاّعساو اًدوفن كلذ لضفب اوبستكا

 ةاضقلا ىلإ يلع نب نيفشات اهثعب يتلا ةيطبارملا ةيمسرلا لئاسرلا ىدحإ يف ءاج ام ليلدب ؛رداصملا

 ) )5١ج :رايعملا ١" ص 05١6 71١.

 : ه08-1 ص 2 مج: هسفن ردصملا (57)

 ةلطللةخ قات, اع طماع أ دصتمسع ص ة4لعا وعز 1؟عاتمعر 8[هندسدطعور ظععامجعو 0طعاألعسك. . ةلوعتن 1915 8 2

 اذه ركذي يتلا ةسيدكلا امأ 217١ ص ؛(عبطلا ناكم ركذ نود) ١91/5 ةعبط «يدحوملاو يطبارملا نفلا : سابلاب 2:

 , شغربب وينوتروأ اناتنيك ةسينك يهف بوثلاب ظفتحت اهنأ ثحابلا
 8اكار هالو 0'هعأل عنع !'طةماقست عد 8ءعطععأعر ا:اعقلتاع لع اذ هعجانع لع .عااوأمدع, لومزل, 1ءال, 1917, طوعتو ظن- (5 0)

 معقوأ 1ع 1مانالو مث 01.

 (0 0 ©, 114١م, ,21010101240
 .مورلا لمعتسا نم لوأ فسوي نب اًيلع نإ لوقيو 21١١ ص جا « قباسلا ردصملا «يراذع نبا 20
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 هد 2 هج وجه تنم 841 4 سيحل جف ةقن نه تو ؟ جددوا: طوب ا سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 ةنس ردص يذلا هرارق نأ ريغ .2؟*'ةمذلا لهأل ةلودلا فئاظو دانسإ مدعب مهرمأي ءاهقفلاو

 ىلع سكعي وهو «ةيطبارملا ةلودلا طوقس نم طقف تاوئس ثالث لبق يأ ارخخأتم ءاج م141١ مهد"

 . عقاولا ديعص ىلع ثدح ام لاح لك

 اهتلعج ةينارصنلا روذجلا تاذ تايصخشلا ضعب اهتلتحا يتلا ةناكملا هذه نأ يف كش انرماخي الو

 نينسلا يف تعلدنا يتلا تاماسقنالاو نتفلا لالغتسا نم اهضعب نّكمَت ذإ ؛ ىربك ةيسايس اًراودأ بعلت
 : نأ '؟ 1” نيخرؤملا دحأ ركذي ددصلا اذه يفو .ةلقتسم تارامإ اوسسأف ؛يطبارملا مكحلا نم ةريخألا

 . «سلدنألا برغ لامعأ نم ًاريثكو ةروقشو نايج ةئتفلا يف كلم ؛لصألا يمور» كشمه نبا

 نكمي نيأف «ةيطبارملا ةلودلا يأ يمسرلا بناجلا مهت اهضرع فلس يتلا حماستلا روص تناك اذإو
 !؟ ةماعلا ةايحلا ىوتسم ىلع وأ يبعشلا ديعصلا ىلع حماستلا رهاظم سملَت

 :كرتشملا شياعتلا جئاتن نم ةجيتنك ىراصنلاو نيملسملا نيب لدابتملا ريثأتلاو جازتمالا

 نيملسملا نيب لدابتم ريثأت روهظب تحمس «تالاجملا ضعب يف تعاش يتلا حماستلا حور نإ

 جاوز ركذب ضيفت رداصملاف ؛ عقاولا ضرأ ىلع تسكعنا جازتمالا اذه تايلجت نإ قحلاو

 ةدع هنّمض دوقعلاو قئاثولا يف باتك فيلأت ىلإ *"”يريزجلاب ادح ام اذهو «تايبرعتسملاب نيملسملا

 نإف «ةملسملا حاكن دقع نع فلتخي ال ةلاحلا هذه يف دقعلا نأ ادكؤم «ةيباتكلا حاكن دوقع نم غيص

 لتحاو .7*2 «اهنيد لهأ ةفقاسأ اهحاكن دقع» يلو اهل نكي مل نإو ءدقعلا صن يف ركذ يلو اهل ناك

 ةينارصنلا ةأرملا نأ ىلع تدّكأ يتلا ةيهقفلا ىواتفلاو تاعيرشتلا يف ةناكم نيبناجلا نيب جاوزلا عوضوم
 ."9«ريمألا اهحاكن دقعيف اوبأي نأ الإ دقعلاب قحأ اهؤايلوأف» ملسم يلو وأ ريمأ اهحاكن دقعي ال

 ءقم45١1 /ه0 5١ ىلإ م57١١ /ه١07 نيدحوملا ىلإ نيطبارملا نم لاقتنالا ةرتف نع ةيسايس صوصنا « سنؤم (0)
 .١١١؟ص ١ ١ مقر ةلاسر ”ددع 2" دلجم ١١5654 ديردم «ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم

 ١"١7١. ص٠ ما ع ةرهاقلا ةعبط ؛ يرايبألا ميهاربإ قيقحت ؛ مداقلا ةفحت نم بفتقملا :رابألا نبا 0(
 .١٠ص ١ 075١(2 مقر ةينسحلا ةئازخلا طوطخم) ا دوقعلاو قئاثولا صيخلت يف دومحملا دصقملا 06(
 . هسفن ردصملا (01)

 مسق ؛طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) : ماكحألا نم مهيديأ نيب يرجي اميف ماكحلل مظنملا دقعلا :نوملس نبا (01)
 .هجو ؟/ ةقرو 17١"(( د مقر تاطوطخملاو قئاثولا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2-2-2-2 لل م ا ا عع

 نيب طالتخالا متف «عقو يذلا وه سكعلا نإف «نيبرعتسملا عم لماعتلا نم ءاهقفلا تاريذحت مغرو

 «يرظنلا لايخملا الإ لثمي ال مهعم طالتخالا بنجتب نودبع نبا ةوعد نأ انيلإ ليخيو « نيفرطلا

 مدع ىلإ تاملسملا ءاسنلا اعد هنأ كش الف .ةماعلا ةايحلا ديعص ىلع لعفلاب ثدح دق اعقاو سكعيو

 ةمث لب .*”نهعم تاقادص طبر ىلع ةيليبشإ ءاسن تداتعا نأ دعب ةسيئكلا ىلإ تاينارصنلا ةبحاصم

 تايتفلاب اوعلوف ؛ طئاحلا ضرع ءاهقفلا تاهيجوتب اوبرض نييسلدنألا نابشلا ضعب نأ فشكت اًصوصن

 .”؟”نهتيؤرل سئانكلا ىلع نوددرتي اوحبصأ مهنأ ةجرد ىلإ نهوقشعو «تاينارصنلا

 نيملسملا ضعي ةكراشم «كلذك سلدنألاب ةماعلا ةايحلا ديعص ىلع شياعتلا تايلجت نمو

 هذه نأ كشالو .”*” ناوخ ناس ديع وأ ةرصنعلا ديعو حيسملا ديع لثم ةينيدلا مهتالافتحا نيبرعتسملل

 . ةليوط انورق بنج ىلإ اًبنج نافرطلا اهشاع ينلا ةكرتشملا ةايحلا ىلإ عجرت ةيحورلا ةكراشملا

 شياعتلا رهاظم نم رخآ ارهظم كئلوأو ءالؤه فرط نم ةيجنرفإلاو ةيبرعلا نيتغللا ملعت سكعو

 نم ةليوط ةدم اهنولمعتسي اولظو « ىراصنلا طاسوأ نيب ترشتنا ةيبرعلا ةغللا نأ انبسحو «كرتشملا

 نب ليئاكيم» فقسألا ةلأسم كلذ ىلع ًاليلد موقي ؛ (*/7”سلدنألاب يمالسإلا مكحلا ءاهتنا ىتح نمزلا

 ةصرف اهلغتساف « نيطبارملا فرط نم هداعبإ نابإ اهاضق ةنس ١ ةدم ساف يف شاع يذلا «زيزعلادبع

 دتمت نأ لبق م7١ نرقلا دودح ىلإ لايروكسألا ةنازخب ةظوفحم تلظ ةيبرعلاب ليجنإلا نم ةخسن ةباتكل

 ةدبع يبأ نب دمصلادبع نب دمحأ هيقفلل هتمجرت قايس يف (*”كلملادبع نبا ركذيو . 7*2” عايضلا دي اهيلإ
 مظن نم هنع ردصيو فلؤي ام لك هنع بتكي ناكف .ةباتكلا همّلع دق مورلا ءانبأ نم كولمم هل ناكه هنأ

 . «رثنو

 ليحلا ضعب نع هثيدح دنعف ؛ةيجنرفإلا ةغلل نييسلدنألا ةفرعم دكؤي ام صوصنلا نم مدعن الو

 ةيجنرفإ اهنأ مهوأ ةيراج ىرتشا» الجر نأ "7 يطقسلا ركذ ؛يراوجلا راجت اهب موقي ناك يتلا عدخلاو
 ضعب نأ امك .«ةيجئرفإلا ةغللاب ةيجنرفإ اهنأب يرتشملا كلذك يه تمهوأو ءريبك لامب ىرتشت يكل

 ص م١1 ق 2(م19481: سنوت -ايبيل ) ؛سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا :ماسب نبا (04)

 ء١191 ةنس .16م ديردمب ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم ةطانرغ ةكللمم يف دايعألا : يدابعلا 2ه0)

 .448/8 ص ؛(م19448  ةرهاقلا) ؛ىلوألا ةعبطلا « سنؤم نيسح ةمجرت «يسلدنألا ركفلا ا 050

 518401181, ط1 ذ(هعته لع اهم !11هعدعهطعو, [كدلستل 2 مومو 1اناللل آ 4, 2, 7752-3 2,90

 51١٠. ص ء١قءا جات .دتوريب) «ةفيرش نب دمحم قيقحت : ةلمكتلاو ليذلا 20/)

 ,66 :ص : ةبسحلا يف ةلاسر ه9(
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 ا يي ل سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 ةغلب يمجع مسا وهو هدج مسا هريفو» هريف نب نسحلا مهنمو «ةينارصنلا مهئامسأ ىلع اوظفاح نييسلدنألا

 . 5"! (ديدحلا هانعمو سلدنألا

 نيبرعتسملا تاداع بناج ىلإ سلدنألا يملسمل ةيمويلا ةايحلا روصب الفاح ءاج دقف ورغالو «نيفرطلا

 ىلع ًاليلد موقت نامزق نبا لاجزأ نأ امك ؛ةينيتاللاب ةيسلدنألا ةيماعلا اهيف تجزتما ةغلب مهديلاقتو

 .تاالافتحالاو ماعطلاو ءايزألا لاجم يف ةيعامتجالاو ةيوغللا تاريثأتلا

 دجي مل ذإ ؛ كلذك ءايزألا ناديم يف نيبرعتسملاو نيملسملا نيب يعامتجالا راهصنالا سكعناو

 , 2'''ءالجب يسلدنألا يزلا يف يجنرفإلا ريثأتلا زربو «ينارصنلا يزلا ديلقت يف اجرح لوألا فرطلا

 17 يبخل نبا ركد ءسعلا اذه فو "17 نينولقلاو زر ظل ةيريرطلا ىيبالتلا ناهونصفتلا لغو

 دّكأ امك . ؛مورلا يز ذاختا ىلإ لام» هنأ ريخألا يطبارملا رصعلا َناَّبِإ سلدنألا قرش ريمأ شيندرم نبا نع

 «ءارفلا سابل نع هثيدح دنعو «ىراصنلا يزب اويزت ام اًبلاغ سلدنألا دانجأو ءارمأ نأ "47 رخخآ خرؤم

 ىلع لدي امم ''*”ةنينلقلا دلج نم هتعانص يف - نيملسمو نيبرعتسم - نييسلدنألا كارتشا ىلإ ريشي
 ريثأتلا ىلع ةلالدلل اهقوسن يتلا ىرخألا نيهاربلا نمو .رخافلا سابللا اذه يف ينارصنلا ريثأتلا

 بايث» ينعيو ةيسلدنألا ةيماعلا ةغللا يف فرع «ناطشف» حلطصم نأ يسلدنألا يزلا يف يبرعتسملا
 ان

 راهصناو نيبرعتسملاو سلدنألا يملسم نيب دئاسلا حماستلا سكعت يتلا ىرخألا نئارقلا نمو

 اًندحاب نأ ىتح «ةيمالسإلا ةنايدلا ىراصنلا ضعب قانتعا «يسلدنألا عمتجملا لخاد نيفرطلا

 . يطبارملا رصعلا يف الإ متي مل مالسإلا يف ةيليبشإ ىراصن لوخد نأ ربتعا '")[رصاعم

 ١١9. ص ء؛(ها١10 ءرصم)) « ىلرألا ةعبطلا نيماحفلا ةعبط «بهذملا جابيدلا :نوحرف نبا (50)

 . 177 ص ءا"ج ؛ (ت . د « ةعابطلا نف ةكرش :رصم ) ءاهمالسإو اهتيلهاج يف ةيبرعلا ةأرملا :يفيفع (11)
 ." ص ؛سلدنألا يف برعلا ةراضح :لاسنفورب يفيل (5؟)
 .١711ص ؛(م٠1107 توريب) « لاسنفورب قيقحت : مالعألا لامعأ (75)
 . ١١١ ص ؛؟ ج ؛ ( ت . د , نومأملا راد تاعوبطم : رصم) ةعبط : بيطلا حفن ؛ يرقملا 54(
 , 1١ ص ؛ هسفن ردصملا (50)

 ,زيزعلادبع روتكدلا هرشن ةماعلا نحل يف يتبسلا يمخللا ماشه نبا باتك نم ةيبرغم ظافلأ : يمخللا ماشه نبا (1)
 7١١ ص ؛؟ ج ؛؟ دلجملا « م1501 . ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم يف يناوهألا

 111011100, " ]ع5 81ه2ةموطعق لان 12 ةزععاع تا لع ميعاعحلاب "ةلووسع" لع ةرادطمصسع هظعمانع آكل ىامزدعب هع لع (5190

 01االعمغلمسو لحن 812 عاترعط. (1968) 8.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا باكل تاسع ام باحد كلام عرب مار داع رو عام هج ع6 2 هيد عامل نامل كاعد هان مع عقال

 نب ميهاربإ دج مهنيب نم ركذن ءاوملسأ نيذلا ىراصنلا ضعبل رداصملا مجرتت «قايسلا اذه يف

 ديري ىراصنلا نم مالغا ةلأسم ١17 لهس نبا لزاون يف تدرو امك ,240كشمه نباب وعدملا جرفس
 . «مالسإلا

 رادب ةينارصنلا هتجوز ىلع قّدصت لجر نع جاحلا نبا لزاون ىدحإ تثدحت ىحنملا تاذ يفو

 ؛نيبناجلا نيب ينيدلا بصعتلا مادعنا ىلع يعقاو جذومن وهو '"'” تملسأف مالسإلا لخدت نأ ىلع
 لخاد ىراصنلا راهصنا ىلع ةجح ضهني امم «ليبقلا اذه نم جذامنب ماكحألاو لزاونلا بتك ضيفتو
 ةبسنلاب ةليلق دعت اهنكلو «ةسكاعملا تالاحلا ضعبب رارقإلا فاصنإلا نم ناك نإو «يسلدنألا عمتجملا
 .ىلوألا ةلاحلل

 يتلا ةلاسرلا كلذ ربت امك مالسإلا مهنم ةعامج تقنتعا دقف ؛ هاجتالا اذه يف جذومنألا ةيليبشإ ىراصن
 كلذكو ... » : هلوقب درو نبا هيقفلا يأر اهيف يتفتسي فسوي نب يلع ناسل ىلع ١7" يسيرشنولا اهدروأ

 لعج ام اذه لعلو .؛هللا اهسرح ةيليبشإ يف اوملسأ نيدهاعملا ىراصنلا نم موق نأ انيلع درو
 يذلا رمألا ,ىراصنلا مالسإ لوح يجذومن دقع ةغيص «دومحملا دصقملا » هباتك نمضي '"'”يريزجلا
 ىلع مّيَخ يذلا حماستلا وجل اًزارفإ اهربتعن ةرهاظ يهو «مالسإلا يف ىراصنلا لوخد عويش سكعي

 حيحصت نكمأ ؛دعب رشنت مل تاطوطخمو بتك نم اهؤاقتسا مت يتلا ةديدجلا صوصنلا داصح نم
 ابصعت يسلدنألا خيراتلا تارتف دشأ اهنأب ةيطبارملا ةبقحلا تتعن يتلا ةيقارشتسالا تاجيرختلا ضعب

 هر

 عوبر ىلع هلالظب مّيَح يذلا حماستلا خانم صوصنلا هذه تفشك دقف ورغ الو .ىراصنلا دض
 مأ يمسرلا ديعصلا ىلع ءاوس نيبناجلا نيب ةكرتشملا حلاصملا اهتضرف يتلا شياعتلا روصو «سلدنألا
 نإف ؛بناجلا اذه ىف ةقرشملا ةروصلا سكعت ىتلا ةصالخلا هذهب انجرخ دق انك اذإو . ىبعشلا ىوتسملا
 تاعمتجملا لك اهتفرع ةيعيبط تاءانثتسا اهنكلو « تاءانثتسا ةمث لب «ةماع ةدعاق دعي ال مكحلا اذه
 وحن رسق سلدنألا ىراصن داعبإ ةلأسم ةيئانثتسإلا تالاحلا هذه سأر ىلع ىتأيو .اًثيدحو اميدق

 يملعلا ريسفتلاو ةينأتملا ةءارقلا ىلع دمتعت ةلقتسم ةساردب زيدج عوضوم وهو «ىصقألا برغملا

 . ! ةموغلملا ةيقارشتسالا تاساردلا ضعب كارش يف عوقولل ابنجت « مراصلا

 , 7357" ص « قباسلا ردصملا « بيطخلا نبا (1)

 .ةا/ل ص٠. ماكحألا لزاون 0040

 .,/84 ص . قباسلا ردصملا :رظنا «يلزربلا اهلقن يتلا لزاونلا نمض تدرو 00/0(

 .8ج ؛برعملا رايعملا « يسيرشنولا (؟1)
 .دوقعلاو قئاثولا صيخلت يف دومحملا دصقملا

5: 



 افرك دل د م دان د دنقل ف3 هانم 53668235 رود د دس وو 35 2 نقم سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو ثوطبارملا

 عجارملاو رداهصملا

 :يعاضقلا يسنلبلا هللادبع نب دمحم هللادبع ويأ « رابألا نبا

 .م 1971 « ةرهاقلا «يرايبإلا ميهاربإ قيقحت «مداقلا ةفحت نم بضتقملا

 : (ه٠854 : ت) مساقلا وبأ «يلزربلا

 قئاثولا مسق «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) ماكحلاو نييتفملاب لزن امم ماكحألا عماج

 50٠(. د مقر تاطوطخملاو

 :(ه6 437 :ت) ينيرتنشلا ماسب نب يلع نسحلا وبأ « ماّسب نبا

 .م١91١ « سنوت ءايبيل ةعبط «سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا
 :(ه7945 :ت) سيردإ نب كلملادبع ناورم وبأ « يريزجلا

 077١(. مقر ةينسحلا ةنازخلا ةطوطخم) دوقعلاو قئاثولا صيخلت يف دومحملا دصقملا

 :للخنأ « ايثتلاب ثلائنوج
 .م950١ « ةرهاقلا ,سنؤم نيسح ةمجرت «يسلدنألا ركفلا خيرات

 : فلخ نب دمحأ نب دمحم « جاحلا نيا

 ج مقر «تاطوطخملاو قئاثولا مسق «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) «جاحلا نبا لزاون

 22ه

 : معئملادبع نب دمحم « يريمحلا

 «نائيل ةبتكم : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ءراطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا

 .ما4

 :يناميلسلا بيطخلا هللادبع نب دمحم نيدلا ناسل « بيطخلا نيا

 . م1915« ةرهاقلا «نانع هللادبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 . م987١ «توريب «لاسنفورب يفيل .] قيقحت «مالعألا لامعأ

 :دمحأ ني دمحم 2 دشر نبا

 .(18"ا/ ك مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) «دشر نبا لئاسم

"5: 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ورق : سلدنألا همم همم م همم هم هم همم م همم همم همم همم همم هم مم همم همم م ممم عع

 :دمحأ نب هللاديبع ىيحي وبأ لاجرلا

 . م19ا/6 «ساف «ةفيرش نب دمحم قيقحت «ماوسلا ىعرمو ماوألا ير

 : يسلدنألا يقلاملا دمحم نب دمحم هللادبع وبأ « يطقسلا

 .ةبسحلا يف ةلاسر

 :نوملس نبا

 ةماعلا ةنازخلا طوطخم) ماكحألا نم مهيديأ نيب يرجي اميف ماكحلل مظنملا دقعلا

 .(570د مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق . طابرلاب

 :(ه٠548 :ت) يسلدنألا يدسألا لهس نب ىسيع غبصألا وبأ « لهس نبا

 717١(. ق مقر تاطوطخملاو قئاثولا مسق ةماعلا ةنازخلا طوطخم) «ماكحألا لزاون

 :هللادبع وبأ ٠ يشكارملا كلملادبع نبا

 .تءد «توريب «ةفيرش نب دمحم قيقحت ؛ةلمكتلاو ليذلا

 : نوديع نبأ

 .م ١9006 «ةرهاقلا «.لاسنفورب يفيل .| رشن «ةبسحلا يف ةلاسر

 :دمحم نب دمحأ « يشكارملا يراذع نبا

 «لاسنقورب يفيلو نالوك .ج قيقحت «برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 .م٠198 «توريب

 :دمحم « ضايع نبأ

 4٠(. 47 مقر ةينسحلا ةنازخلا طوطخم) ماكحألا لزاون يف ماكحلا بهاذم

 :دماح وبأ «يطانرغلا

 ربمفون -ربوتكأ «يناثلا مسقلا «ةيويسألا ةلجملا «دئانرف لايربغ رشن « بابلألا ةفحت

"1 



 عطس سس ها هم هال كس مام كح ع هس م تم كاع هم هس هع ها ها كاف مام كام ماع عمم هام هاج م هس م عقلا سلدنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 :دمحم نب يلع نب ميهاربإ ٠ يرمعيلا نوحرف نبا
 .ها١170 « نيماحفلا ةعبطم : رصم «بهذملا جابيدلا

 :(مهك481 :ت)ايركز «ينيوزقلا

 : ما «رشنلاو ةعابطلل توريب راد : ثوريب «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ

 :دمحم نب دمحأ سايعلا وبأ « يرقملا

 .ما555 توريب « سابع ناسحإ قيقحت «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 :لوهجم فلؤم

 تاطوطخملاو قئاثولا مسق «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم) يكلاملا هقفلا يف باتك

 .(54١5١دمقر

 دكر: تاطوطعتلاو ضاثرلا تق ظابزلاب ماسلا ةنارغلا طرغعم) "كلانا تاع
4 ). 

 زيزعلادبع رشن «ةماعلا نحل يف يتبسلا يمخللا ماشه نبا باتك نم ةيبرغم ظافلأ

 | .5.ج 1" .م 98١2ا/ «ةيبرعلا تاطرطخملا دهعم ةلجم «يناوهألا

 توريب «ةيبرغملا فاقوألا ةرازو رشن «ةذتاسألا نم ةعومجم قيقحت «برعملا رايعملا

 .ما11

 : ةيبرعلا عجارملا

 تا. ْن سابلاب

 . م1915 ةعبط «يدحوملاو يطبارملا نفلا

"2 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د2 رج ادد لد ماعم ع نراها كاحاع عاما د هدام طن 2ك كر تصطاد قلاش ناك د16 كن

 9 ملاس زيزعلادبع «ملاس

 0 ماوا/ا « توريب «ةيمالسإلا ةيرملا ةنيدم خيرات

 :راتخم دمحأ )0 يدابعلا

 ١١ /م ديردمب ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم «ةطانرغ ةكلمم يف دايعألا

 .ماقالا ةنسل

 : يفطل «عيدبلادبع

 . ما .ةرهاقلا ءاينابسإ يف مالسإلا

 : هللادبع « يفيفع

 .(ت .د) « ةعابطلا نف ةكرش : رصم ءاهمالسإو اهتيلهاج يف ةيبرعلا ةأرملا

 :لاسنفورب . يفيل

 .(ت .د) «توريب «ةيبرعلا ةمجرتلا «سلدنألا يف برعلا ةراضح

 «١١2؟١55/655 نيدحرملا ىلا نيطبارملا نم لاقتنإلا ةرتف نع ةيسايس صرصن

 5 دلجم «م1904 ديردم «ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم ؛«؛

 ١. مقر ةلاسر " ددع

 :ةيبنجألا تاساردلاو عجارملا

 18عا :

 (00مانم 0'هءعاأ] وانت 1'اذاقس نم 8تدتطعع, ةتناتفلاع 08 19 [تالاذع 065 76118108, 2137.
1101 

1202, 1. : 

 - [6عطعرعءطعو ود 1!طلوامألم تأ 10 آم عجور ع لع. 8'!1دمدعدع معطلة 1ع 06
 موعع (36' عل.) ,طوتسم, 84ه 5وصص قالا عر 188/0ع,,اظل 81111

 - 11دام11ع لعد 8/كبكا أ صممت 05مم عمع زايكوال' 2 12 «مصونعأع !' فصل هل هانو1غ مق 5

 ملط 012010عو , 1عزاللن,



 2 0 دنألا ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

: 10111011120 

 - [ءطاتنممع 8160167916ع ةمانك 15 لمصمتم همم كقطع, 112عطعأاقم 8.

 - ]عمو 251023:36ه5 لدي 6'12 و1! ععاع 1ع ماءاعتملاد "ةنعوابنع" لع ]رل5ذطوطتتقي ؟ءالانع لات

 11 و(مزنع ءأ لع (0101115260ص لان 815 عطتتعطم 168.

 (12عال كلقانكأال :

 ةمعؤعات دانك 1ع5 :ءاداتممك لع ]5 ظقمعع 286ع 16 542:0ع لعد هتعيتمعو 1 قم لد

 140 ءا م عع, عومجعت5. 1.1177

 اعوأ ظعوداتسعمال ل:

 2115 هأنع لع !'8وموعمع 84تكن ]سم ةطع, ظل .ظدتلا, 1690م 1950.- 222150112610176, 2ةهقك.

 11ءادك 286 :

 1ع نطضمانممتسسمع ةم فكاوسعز عاتق 8402ةفطعور 8وعاقتت معو 0طن عاتعم5. فل 865

 12ظ153ْ.

 11 كلعال :

 1115(مز1ئع لع !'ذقتوانع 5ءماعصسأات أ هطقلقر طةناقر, 88.

: 5111011 

 1115(ه213 لع 105 7402 ةطغكر 8/150110 علت ءانمدعم اهاتتحب 14.(ط.0).

1 

 آ كم لعمع هلت 7210زنعم معقم (010711122600 تأ ثنا 2ةعاقو

17 

 [ع5 1010216835 قلن م3إ5 (010: 1تو لك قمأ هك خانت 012071065 ند 85م عصف لاح 116' هب 12

 51ععاع. طوق, 46.

 "م



 ةيسلدنألا تاتوببلا

 جئاتنلاو طباوضلاو تانوكملا يف ثحب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق ّ سلدنألا يي ع اب ف 1 كل لف د 2 اعاد د ادب حرام ت6 هن ترق ع داما نا د ع 12 2212

 : ةيسلدنألا تاتوببلا

 جئاتنلاو طباوضلاو تانوكملا ىف ثحب

 (*”روقش راتخملا نب مالسلا دبع :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 : نيفده قيقحت ىلإ ثحبلا اذه يمري

 : ةينآلا ةلئمألا نع ةباجإلا ةلواحم قيرط نع : ةيسلدنألا تاتويبلا ةرهاظ نع فشكلا : امهلوأ

 يفتخت فيك ؟خيراتلا يف اهفئاظو وأ اهتفيظو ام ؟اهروهظ بابسأ ام ؟تاتويبلا هذه ترهظ فيك

 اهل ةرهاظ اهروطتو تاتويبلا هذه روهظ ربتعي دح يأ ىلإ ؟اهيشالتو اهئافتخا لماوع ام ؟ىشالتتو

 ١ ؟اهيلع أرطي ام رسفتو اهل عضخت نيناوق

 ترم دقل «ةئيعم ةيعامتجا رهاوظ مهف نم اًقالطنا ةيخيرات عئاقو ريسفت ةلواحم :امهيناثو
 يف هرثأ هل ناك سلدنألا يف داس يذلا يعامتجالا ماظنلا نأ يف كش الو «تابلقتلا نم نورق ١ ب سلدنألا

 .ةيسلدنألا تاتويبلا ةرهاظ نيبو تابلقتلا كلت نيب ةقالعلا سردي ثحبلاو «كلذ

 فللا» خاآران ذ1ذلا "115
104 

 آ01. ثطل115521331 51 8لك عا

11 ) 

 "1 لك م3مع7 طقق 0 مهتم 06 عال 65:

 1.10 امعوات عدنع هم ةعمامتم طع م!لعممتم عدم» 01 ممل ةلسكاقم طولا ع5 (طقمات عا ةق
 لعالم 0 3258م اطع 2011081118 0116510175 :

 1م 010 طقك مطعم مرمعانما طقم معاح :

 اانطقأ عام اطع [عمقول5 101 اك مم 9

 13غ عدم 1ك ظدصعاتمطق ام طاقامتكل )

 11816 7ةقك اع عودوا 101 13553 7

 "160 نطقت ماعمأ همان1ل طع مطعممز[طعصسم» 01 اطغ مضلمل نواقص طوطتال عد 320 15 067ع10 مام الأم
 طع مطك10عنع0 35 2 مطعم مطتعممل 801120 هلل ءءعمامتسعل إن تنآعد ةطل ععات1 20257

 2. 1[ 15 ةم انعم مأ غ0 5000إ/ طع ؟ع120هكطلم 6عا معصم 50عئمل كقت قعد ةنل طع ذم

 [1ةستلتعو ماعممسس عممم آه لزم 1[ 015ه معدن 9

 . يسلدنألاو يبرغملا بدألا صصختو ايلعلا تاساردلا مسق « يبرغملا بدألا ذاتسأ « بادآلا يف ةلودلا هاروتكد (*)

1" 





 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق :؛ سلدنألا 2-2-2-2 2220-2-0 ام ل ال حل ا عام عم ع

 انل ثحب نمو (') نابسإلا نيبرعتسملا نم ددع اهزجنأ ةيفارغريلبيب ثاحبأ نم ثحبلا اذه قلطني
 : نيتياغ قيقحت ىلإ ثحبلا اذه فدهيو 2''« نماثلا نرقلا يف ةتبس تاتويب» عوضوم يف

 :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلا ١

 يفتخت فيك ؟ خيراتلا يف اهنئاظو وأ اهتفيظو ام ؟اهروهظ بابسأ ام ؟تاتريبلا هذه رهظت فيك»
 ةرهاظ اهيشالت مث اهروطتو تاتويبلا هذه روهظ ربتعي دح يأ ىلإ ؟اهيشالتو اهئافتخا لماوع ام ؟ىشالتتو

 ."02. . .؟اهيلع أرطي ام رسفتو اهل عضخت يتلا اهنينارق اهل

 عئاقو ريسفت ةلواحم ىنعمب «سلدنألا اهتفرع يتلا تابلقتلا نيبو تاتويبلا هذه نيب ةلصلا ةفرعم 1

 . ةيعامتجا رهاوظ نم اًقالطنا ةيخيرات

 اهدروأ مجارتب تاتويبلا يوذ صيصخت ىلإ «برغملا ىلح يف برغملا» هباتك يف ديعس نبا دمع
 قاس مث «تاتويبلا يوذ نموا :لاق تاتويبلا يوذ نم ملع ىلع فقو املكف .ةزيمتم نيوانع تحت

 هب مجرتملا ةهابن ىلإ ةراشإلاب نوفتكي سلدنألا يف مجارتلا بتك يفلؤم نم هريغ ناك اذإو « '؟”هتمجرت
 نم ًارصنع كلذ لعجو ءاصاخ اًزيح مهب مجرتملا ةيلوأل درفأ بيطخلا نبا نإف 2* هبان تيب نم ناك نإ

 . «ةطاحإلا» هباتك يف ةمجرتلا رصانع

 ديدشلا مامتهالا اذه برغملاو قرشملا يف اهتليثم نع نييسلدنألا دنع مجارتلا بتك زيمي امم لعلو

 يف نييسلدنألا فيئاصت نم انيلإ ىهتنا امل عبتتملا نإ ؛ مهب مجرتملا ةيلوأ : ينعأ «ةيلوألا» نع ثحبلاب
 . سلدنألا يف ةهبانلا تاتويبلا يوذ مجارتو رابخأب ةلفاح اهدجي مجارتلاو خيراتلا باب

 ع 2"”ءابرغلا نيبو نيئراطلاو نيبلصألا نيب زييمتلا ىلع سلدنالا يف مجارتلا بتك اوفلؤم جرد دقو
 ةيلوأ مهل نمو «ةهبان ةيلوأ مهل نم :ةثالث اًفانصأ بيطخلا نبا دنع دجن ؛يثالثلا ميسقتلا اذه لخادو

 1افلا ان آتآخ 11411111 ال 185115 خلل 011, 0مهدطتدكأ 1 تم-13 1هععدلا عمك لع ةلدةصلهلانكر 0ةنت ق3, 1989, )00

 يف ناوطتب بادآلا ةيلك هتمظن يذلا ةيسلدنألاو ةيبرغملا تاساردلل يناثلا ىقتلملا يف روطسلا هذه بتاك هب كراش (؟)
 .141 ددع ةيبرغملا قحلا ةوعد ةلجم يف رشن مث ه108١ نابعش 18-1

 .خلإ. . :5ة قتثاع ءاثلا الام لا برغملا ىلح يف برغملا 2

 .خلإ. ..167 1117 2178/١ :ةطاحإلا « بيطخلا نبا (©)

 . خيراوتلا بتك نمض مهددع ةدودعم ةيئادلبلا مجارتلاو فق

 ١ه"



 00 ا 2. ةيسلدنألا ااتويبللا

 هعقوم نع فشكلا اهب داري امنإ لجرلا ةيلوأ نع ثحبلا نأ يف كش الو «مهل ةيلوأ ال نمو '”اهب سأبال
 . يعامتجالا ملسلا يف

 عوجرلا بجي نيلاؤسلا نيذه نع ةباجإلل ؟اهتانوكم امو ؟تاتويبلا هذه سلدنألا يف ترهظ فيك
 حتف ةعيبط نأب انداقتعال كلذو «سلدنألا خيرات نم ىلوألا لحارملاب تينع يتلا ةيخيراتلا رداصملا ىلإ

 «يسلدنألا عمتجملا ةينب نيوكت يف مساحلا لماعلا ناك ثادحأ نم هبقعأو حتفلا بكاو امو سلدنألا

 « تنزتخا يتلا ةموثرجلا تناكف « هلك سلدنألا خيرات ىلع دوسألا اهلظب تقلأ يتلا ةشهلا ةينبلا كلت

 اميف هدنع فوقولا لواحنس ام كلذو «سلدنألا طوقس ىلإ تدأ يتلا بابسألا نم:أريثك «دقتعن اميف

 . كعب

 يف تكراش يتلا لئابقلا ىلع اعاطقإ سلدنألا ضرأ عيزوت مت هنأ ةيسلدنألا ةيخيراتلا رداصملا ركذت

 مث ءاهتدحو ىلع ةظفاحم ةهج يف ةريشع لك ترقتساف .مهموق ءامعز مه نوديفتسملا ناكو .محتفلا

 ,ةئوذشب نيطسلف لهأو ؛ةيرب ندرألا لهأو ؛ةريبلاب قشمد لهأ لزنأ» : رشب ةعلاط سلدنألا تلمخد امل

 نم ةمذلا لهأ لاومأ ىلع مهلازنإ ناكو ؛ ةجابب رصم لهأو ؛نايجب نيرسنق لهأو ةيليبشأب صمح لهأو
 000. . . مجعلا

 عمتجملا راهصنا نود لاحو سلدنألا فارطأ يف تاماعزلا ررهظ ىلع عينصلا أذه دعاس دقو

 «ربربلا نيبو برعلا نيب مث «ةيبرعلا لئابقلا نيب بورح لاعتشا ىلإ هسفن تقولا يف ىدأو «يسلدنألا
 ريمألا تايرخأ يف كرحت دق ناكو :١ ةيطوقلا نبا لوقي عوضوملا اذه يفو ؛نيدلوملا نيبو ءالؤه نيبو

 نيبو ؛يلاوملاو برعلا نيب برضف ؛ةنتف هيلإ بسنت .بنعق هل لاقي لجر (روروم) بئاجب .هللا همحر مكحلا
 ةنتف اضيأ اهيف ماقأف ؛ةدرام بناج ىلإ بنعق ٌرفو . . . هللا اهأنطأ ةنتف تماق ىتح ؛سناربلا نيبو رتبلا

 20 «نيدلرملا نيبو ربربلا نيب

 ١/ ةطاحإلا «اهتاتويب ةلجو ةطانرغ لهأ نم» : يقفانلا ديعس نب دمحم نب دمحأ ةمجزت يف بيطخلا نبا لاق (0)
 : ةطاحإلا «ةهابن تيب نم نكي مل : هتيلوأ) : ةريمع نب . . . هللادبع نب دمحأ نب دمحم ةمجرت ىف لاقو :«

 «ةيلوأ ةيشرقلا بسلاب ىفكو : هتيلوأ» : يشرقلا ماشه نب دمح نب دمحم ةمجرت يف لاقو ١

 ةدوس نب يلع نب دمحم نب دمحم» : بيطخلا نبا لوقي ثيح ١78/7 : ةطاحإلا اضيأ رظناو ؛ 107 ١/ : ةطاحإلا
 . . هللادبع نب دمحم " :اضيأ بيطخلا نبا لاقو" اهئايعأو سلدنألا تاتويب نم : هتيلوأ مساقلا ابأ ىنكي « يرملا
 «. . . ةهابن ىلع لدت هفلس ىلا بست رود ةقلامبو . . . سويلطيب يضاقلا ىلإ بسني هتيلوأ . . . يراصنألا
 نأ هريغو هتفص يف ريبزلا نبا ذاتسألا ركذ : هتيلوأ» : يدزألا دمحم نب دمحأ ةمجرت يف لاقو ١١/7 ةطاحإلا
 . ١/١ ةطاحإلا ,6 اهب سأبال : ةيلوأ هلف مهنم ناك نإف ةفرعملا هذهب نوفرعي ةطانرغب اموق

 .," /؟: برغملا نايبلا « يراذع نبا ؛ 88 : سلدنألا حاتتفا « ةيطوقلا نبا ()
 : سلدنألا حاتتفا « ةيطوقلا نبا : يف يسلدنألا غمتجملا اهنم نوكت يتلا رصانعلا نيب عارصلا عوضوم يف رظني (9)

"0 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدنألا 2222-2-2 00 ل م ل ل ع ع ع ع

 انه يفتكنو « اهؤامعز كلذب توقتو «ةفلتخملا فئاوطلا نيب سفانتلا ةدح عارصلا اذه داز دقو

 سوسناو نبا تيب امهو ءامهتيوقتو امهروهظ يف رثأ روكذملا عارصلل ناك نينثا نيتيب ىلإ ةراشإلاب

 تلعتشا يتلا بورحلا ةرمغ يف ناتيبلا رهظ دقل 2” دلوم رخآلاو )0 يربرب امهدحأ «يقيلجلا تيبو

 نبا تيب اهنمو «تزرب يتلا تاتويبلا رثكأ ام بورحلا كلت ببسبو نيدلوملاو ربربلا نيبو برعلا نيب
 مكحو نوصفح نب رمع نب ناميلسو نوصفح نب رمع تيبلا اذه ءانبأ نم لمتشاو 10000 00

 بورحلا ببسب كلذك تيبلا اذه ءانبأ راهتشا ناكو «نوصفح نب رمع نب رفعجو نوصفح نب رمع نبا

 .سلدنألا يف نيمكاحلا نم مهريغو برعلا برح يف نيدلوملا نودوقي اوناك دقف ؟ ةيفئاطلا

 دق هيلع رمألا مت يذلا لكشلاب سلدنألا ىلع برعلا عيزوت نأ ىلإ بابلا اذه يف يهتنن اذكهو

 اذه يفو ؛روهظلل مهل لاجملا ةحسفب اهداجيإ ىلع لقألا ىلع ءدعاس وأ تاماعزلا دجوأ لب « ظفاح

 نوطبلاو (رئاشعلا اهلعلو ءاذك) رئامعلاو لئابقلاب نوزيمتي سلدنألا برع ناك» :يرقملا لاق قايسلا

 مهماحتلا عطقو مهتيتشت كلذب دصقو . . . ةيهادلا رماع يبأ نبا روصنملا كلذ عطق نأ ىلإ ذاخفألاو

 تمسحناف ؛ليبق لك نم قرف دحاولا دئاقلا دنج يف نوكيف .دانجألا ىلع دارقلا ملقو ,ءازتعالا يف مهبصعتو

 . "106. . ةهجلا هله ريغ ىلع تءاج ام الإ (ءازتنالا :اهلعلو ءاذك) ءازتعالاو نتفلا ةدام

 : سلدنألا تاتويب اهيلع موقت يتلا ةيساسألا زئاكرلا

 : تاتويبلا ءانبأ ىلع ةبقاعتملا لودلا دامتعا : ىلوألا ةزيكرلا ١-

 ءانبأ ىلع سلدنألا ىلع ةبقاعتملا لودلا دامتعا كلذك ركذلا راهتشاو ردقلا ةهابن لماوع نمو

 تاتويبلا نم ددع يف اهتقث عضت ةيضاملا ةئثالثلا نورقلا تلظ ةيناورملا ةلودلا نأ عقاولاف» تاتويبلا

 نع ارباك اهنوثراوتي ,تاتويبلا كلت يف ططخلاو بصانملا تددرتف .ةقيرعلا لوصألا تاذ ةيبطرقلا
 0( َى

 8 را

 يتلا ةعطقلا ؛ نايح نبا ) سبتقملا ىف ةطوسبم تيبلا رابخأو «سوسناو نب ناميلس سوسناو تيب ءانبأ نم رهتشا )٠١(
 نب هللادبع نب نمحرلادبع يقيلجلا تيب ءانبأ نمو ؛ 184 ص 7

 «١1١ص ءاتيملاش . ب ةيائعب ةروشنملا ةعطتلا . سبتقملا : هرابخ يف رظني ؛يقيلجلا ناورم نب نمحرلادبع

. 
 .اهدعب امو 87 ص « اتيملاش رشن « سماخلا ءزجلا . سبتقملا رظنا تيبلا اذه رابخأ نع )1١(

 ) )1١بيطلا حفن« يرقملا : ١/198.
 )١9( ص « يكم يلع دومحم روتكدلا قيقحت - سبتقملا ةمدقم نم ١١7 .
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 هد ا 53 ترد 2 اكاد كر عدل كانا دو اج أح تلح راع أ هع رد ا ب كدا عادلا كاد دام دب كم ماعلا وس كا دع ل لا تانئتوسيسللا

 يف مهيلع دامتعالاو تاتويبلا يوذ بيرقت ةسايس اوجهتنا سلدنألا ماّكح ةماع نإ : فيضن نأ انلو
 وأ «ةرازولا وأ ةباجحلا بصنم هئانبأ دحأ دلقتي مل تاتويبلا نم اًئيب دجن داكن ال اننإ ىتح ءرومألا ريبدت
 نبا يتيب ىلإ تدئسأ يتلا ةعيفرلا ططخلا ىلا انه ريشن نأ يفكيو « ةعيفرلا بصانملا نم امهاوس ام

 تاتويب اهيلع موقت تناك يتلا ةيساسألا تازكترملا نم لودلا ةمدخ نإ .2'” ميكحلا نباو بيطخلا
 الو ءماكحلا نم اهبرقل اهتهابن تبستكا امنإ اهضعب نأ دجي ةيسلدنألا تاتويبلل عبتتملاو «سلدنألا

 لسلست دقف ؛ جاجح ينب تيب دنع فقرتلا نود ماكحلا نيبو تاتويبلا نيب ةقالعلا ىلإ قرطتلا نكمي
 لب , ؟'*نورق ةتس لاوط هتهابن ىلع ظفاحي نأ عاطتساو «ةريصق ريغ ةدم تيبلا اذه يف دجملاو هاجلا
 ةرهشلو ١١ ثوروملا ههاج نم ردق ىلع اًظفاحم لظ « هيف هرارقتساو برغملا ىلإ هلاقتنا دعب ىتح هنإ

 هصخل دقف «ةماع سلدنألاو ةصاخ ةيليبشإ اهتدهش يتلا ثادحألا نم ريثكب ةميمحلا هتلصلو « تيبلا

 هيف اطسب صاخ ناونعب «مالعألا لامعأ» هباتك يف بيطخلا نباو «برغملا نايبلا » يف يراذع نبا نم لك
 ةساير تيب جاجح ينب نم ثيبلا اذه ناكو» : بيطخلا نبا لوق انعوضومب ةلص هل اممو ١"”تيبلا رابخأ

 ,نودلخ ينب تيبو ؛دابع ينب تيبو ءاذه جاجح ينب تيب : ةعبرألا ةهابنلا تاتويب رخآو ؛ةيليبشإب روهظو
 اهب نيراطعلا نيمأ ةقلامب جاجح ينب تاتويب نم تكردأو .. .ةدنرب نآلا مهبقع رقتسملا ميكحلا ينب تيبو

 2406. . ةيمأ ينب نع ةيليبشأ ةرضحب اودبتسا مهنأو تيبلا اذه نم فرشب ربخي

 تيبلا اذه ريبك عنطصاو هللادبع ريمألا مايأ ةيليبشإب دادبتسالا ىلا هب تيبلا اذه حومط ىهتنا دقل

 جاجح ينب تبب نم هبن نم لوأ ناكو ه184 ةنس كله امل هدلو كلذ يف هعبت «كلملا تاراش ميهاربإ

 , ابييح-

 مكحلا نيبو ةيسلدنألا تاتويبلا نيب ةلصلا نايب دصقب هدنع فوقولا دون يذلا رخآلا تيبلا امأو

 نم ىلوألا روصعلا يف وأ ثلاثلا نرقلا يف قلأت قباسلا تيبلا ناك اذإف ,ميكحلا نبا تيب وهف ماكحلاو

 سلدنألا سمش اهيف تناك يتلا ةدملا يف يأ «نماثلا نرقلا يف هجوأ غلب امنإ يناثلا نإف «سلدنألا خيرات

 نبا تيب مساب دعب اميف هركذ رهتشا مث «حوتف ينب تيبب ميكحلا نبا تيب فرع «بورغلا كشو ىلع
 هتيب عجري ..ميكحلا نبا ... نمحرلادبع نب دمحم» : بيطخلا نبا لاق تيبلا اذه لصأ نعو 2١1 ميكحلا

 )١5( ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا « بيطخلا نبا : 4,79:1١/ 179 ,719/7.
 )١6( قباسلا ردصملا .

 .ناوطت يف مهمساب نوفرعي تيبلا اذه ءانبأ لازيام (15)
 . 4: مالعألا لامعأ 175 ١/ : برغملا نايبلا (1)
 ش . "4 : مالعالا لامعا (1)
 : حفلا "5 ١/ :ضايرلا راهزأ ؛::15/ الأ لالا 223/١ : ةطاحإلا :ميكحلا نبا تيب رابخأ رظنا 29(

 . خلإ . . . 19” : ةنماكلا هبيتكلا 05 /4

 "6غ



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ' سلدنألا ممم م ممل هم م مم همم هم همم همس هم ممم همم همم ممم هم مم هم سم همم هم هم مم ه ممم

 يف مكحلاب دارفنالا نم تيبلا اذه نّدكمت دقو « '"' «ةدحاو ةموثرج ىلإ دابع ينب تيبو جاجح ينب تيبو
 دعب هؤانبأ يظحف .تيبلا هاج يف كش نود ءداز كلذ نأ ىلع ؛ديجملا هيضام كلذ يف هدعاسي ؛ةدنر

 نب دمحم مساقلا يبا نَح يف بيطخلا نبا نع تردص يتلا تارابعلا هنع حصفت «ضيرع هاجب كلذ

 .ديجم .فرشأ .ةلالك نع ال لضفلا ثرو .هلالجو دجم عورف نم» وهف «ميكحلا نب دمحم نب دمحم
 «ميكحلا نب دمحم ركب يبأ ةيمس ةمجرت يف درو ام ىلإ اذه يف ريشنو ''"«ةريشعلا يف لوخم .مظعم
 ةيبرت زعو ؛ةأشن فرت :تريبلا مالعأ ةيقبو ؛معنلا باحصأ ءانبأ ردص ناك » :هقح يف بيطخلا نبا لاق

 ماا

 مدخ «يربرب تيب وهو يلاجزلا تيب نيمكاحلا نم اهبارتقا ببسب اهمجن عمل يتلا تاتويبلا نمو

 نم هبن نم لوأو «مهورصاعم مهلضفب رقأو ؛مهدهع ىلع باتكلا رابك نم اوناكف ؛مهنمز كولم هونب
 :هانبا بتك مث «ةزفن ةربارب نم وهو نودمحب فورعملا ناميلس يبأ نب ديعس نب دمحم تيبلا اذه
 نكمتو '''' يلاجزلا ديعس نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع :هطبس بتكو .«دماحو هللادبع

 .رصانلا نمحرلادبع مكح مايأ ةجتسا ةروك ةيالوب زوفي نأ نم تيبلا اذه ءانبأ دحأ

 تيب «دجملا نوثراوتي اهؤانبأ راصف «ركذلا ديلخت ىلإ املس طالبلا اهل ناك ىتلا تاتويبلا هذه نمو

 دهعب نمحرلادبع ريمألا ىلإ اعطقنم اذه ىسيع ناك 247 «ديهش نب ىسيع تيبلا اذه سأرو : ديهش نبأ

 ىلعأ يف هفرصو ؛هتصاخ ةيلع يف همدّتو هب هفلزأ هيلإ رمألا ىضفأ املف .هل المؤم مكحلا ريمألا هدلاو

 مث ,ةكلمملا تاقبط ىلع ماكحألا ذيفنتو ملاظملا يف رظنلا هألوو ؛هرزوتسا مث ؛ليخلا ةطخ هلوف .اهبتارم
500 

 رخآو «هدجم فانا ةواوتو" : هباحصأ نود هصختساو هبر دبع نب نايفس ناكم هبجحتسا

 1 لا نم ندم

 ) )5١ةطاحإلا « بيطخلا نبا : 4514/7 .
 . 7177/5 : ةطاحإلا (؟١١)

 )١١( لالا /؟ : ةطاحإلا .

 . 71:57 «ص ؛. يكم يلع دومحم اهقيفحتب ماق يتلا ةعطقلا «. سبتقملا يف ةطوسبم تيبلا اذه رابخأ (11)

 . 30 ص( يكم يلع دومحم قيقحتب ةروشنملا ةعطقلا سبتقملا 0(

 .هسفن ردصملا )١6(
 ا/١/4 : برغملا « ديعس نبا 050(20

"00 



 51غ” ةيسلدلنألااتويبللا

 : يبرعلا بسنلا : ةيناثلا ةزيكرلا -'

 'قلخخ " يف طالبلا يف ةمدخلا ةيمهأ نع ثيدحلا يف لسرتسن نأ يدجملا ريغ نم نوكي دقو
 ىلإ لقتننسف هيلعو ««ةيمسرا ةمدخب قلعتو الإ ردقلا عيفر اتيب دجن داكن ال انمدام ةيسلدنألا تاتويبلا

 ناك» . يبرعلا بسنلا ةزيكر يهو ءاهدجم سلدنألا تاتويب اهيلع تماقأ يتلا زئاكرلا نم ىرخأ ةزيكر

 ,ربربو برع نم نودفاولا هيفو نويلصألا دالبلا لهأ هيف ناك دقف ءىتش رصانع نم اًئوكم يسلدنألا عمتجملا
 تناك اذإو '""7«..ةيقرشو ةيبرغ دالب نم نوبولجملا كيلامملاو ةفلتخم ةيقرش راطقأ ىلإ نوبوسنملا هيف مث
 نأب معزن نأ عيطتسن كلذ عم اننإف ؛ اهب نهكتلا بعصي يتلا رومألا نم رصانعلا هذه نم رصنع لك ةبسن
 «عطقنت مل سلدنألا ىلإ ءالؤه تارجه نوكل كلذو «يبرعلا رصنعلا نم لقأ نكي مل يربربلا رصنعلا

 «نييدومحلا شيج يف كلذ دعبو ؛رصانلا نمحرلادبع نم ءاعدتساب مث «قراط شيج يف اولخد دقف

 نم فيلكتب سلدنألا ضرأ نم يقب ام ةيامحب مهنم جاوفأ تماق ةدمب اهدعبو نييعيبطلا مهئافلخ
 بلاغ ناك مهنمو « مهريغ لمحت ام لثم حتفلا ءابعأ اولمحت دق مهنأ كش الو .خلإ . . . نيينيرملا
 لك عمو « نورق ةثالث ءاهز سلدنألا يف يمالسإلا دوجولا نع عفاد يذلا نيدحوملاو نيطبارملا شيج
 لصألا تاوذ نم اهتليثم عبر ىلإ اهددع لصي ال يربربلا لصألا تاوذ ةيسلدنألا تاتويبلا ناف هانركذ ام
 فيصتتنمو عبارلا نرقلا فصتنم نيب اوشاع املع نيعبرأو ةعبرأو ةئامو فلأ مجارت انعبتت دقل .يبرعلا

 «مجارتلا بتك نم مهءامسأ تدرج دق "7 اليبأ ل.م ةينابسإلا ةبرعتسملا تناكو «سماخلا نرقلا

 نيثالثو ةعبرأو ءاّيراصنأ نيثالثو ةينامثو ءاّيسيق 8 ةعبرأو ءاّيومأ اًملع نيتسو ةسمخ اندجوف

 ءاينالوخ رشع ةينامثو اًيرفظم نيرشعو ةتسو ءاّيشرق نيرشعو نينثاو ءاّيميمت نيرشعو ةعستو اًيمخل

 ةعبسو نييركب ةرشعو «اًينيعر رشع ينثاو اًيمرضح رشع دحاو ءاّيئدص رشع ينئاو ايدسأ رشع ينئاو
 مل اننإ ىتح ءاّدج ًاليلق الإ ةيربربلا لوصألا ىلا نوبستني نمم دجن ملو . . . نبيرهف ةسمخو نييناسغ

 هذه ديرجت ناك . يليغملا وهو «نيترملا نع هراركت ديزي الو ءرركتي ادحاو اًيربرب ًالصأ الإ دجن
 اذه ءاصقإل ةين يأ كانه نكت ملف كلذلو ؛ هيلإ يمرن يذلا فدهلا ريغ فده قيقحتل اهعمجو ءامسألا

 . نمزلا نم اًنرق الإ «يطغتا ال مالعألا ءالؤه ةمئاق ناف نكي امهمو «رصانعلا نم كاذ وأ

 ًنأو «ىرخألا رصانعلا عم جمدني مل يبرعلا رصنعلا نأ دجن « ةيخيراتلا رداصملا ىلإ عوجرلابو
 تناكو سلدنألا خيرات نم ىلوألا روصعلا يف كلذ ثدح « برعلاو ربربلا نيب تعقو ةنحاط ابورح

 يف ربربلا ىدان املف ؛نيفرطلا نيب برغملا يف اًمئاق ناك يذلا عارصلل ادادتما بورحلا كلت ضعب

 . ١" ص . يسلدنألا بدألا . لكيه دمحأ (10
 1141814 111154 ىلا/آآ4ر آم 5006060 1115جهضهاتان5ان1218 21 ١ يف اهيلإ راشملا م العألا ءايضاب ةمئاق تدرو (0)

 مقل 0ع] ولت وغم (فخصر مدس عامل 8 انه عقاانلتم [تنج0 قا'ه7120), (عمدقعءزم كاتم ءتأمات لع 1 ءاعدخل 1 عمقز.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سلدنألا علم ممم همم م هم همم همم م همم همم هم مم هم مم همم ممم هدم هم ممم هم همس

 ناعرسو "9 ايقيرفإ يف ربربلا مهناوخإ كلذ يف مهعبت «نايصعلا اونلعأو «ةيجراخلا ةوعدلاب برغملا
 مهغلب امل سلدنألا ربرب نإ :  ةعومجم رابخأ ١ بحاص لوقي كلذ يفو «سلدنألا ىلإ ةروثلا تلقتنا ام

 مهرلتقو ؛ةيقيلج برع اوجرخأف سلدنألا راطقأ يف اوبثو ؛ةعاطلا لهأو اهبرع ىلع ةودعلا ربرب روهظ

 كلذو نايبلا نم اًديزم دجن ردصملا سفن نم رخآ ناكم يفو . . نئادملاو ةقرتسا برع اوجرخأو

 ةقروتساو ةقيلج نم اودشحو ؛. . . نبا مهسفنأ ىلع سلدنألاب ربربلا تسأر دق تناكوا :هلوق دري ثيح

 كلملادبع نوديري ؛هجات هل لاقي رهن اوزاجأ ىتح داع هيصحي ال شيج يف اولبقأف ؛ةريبلطو ةيروفو ةدرامو
 فاتكأ هللا مهحنمف . . . ةرسيمب ءادتقا مهسوؤر اوقّلح ,مهيلإ شيجلا لابقإ ربربلا غلب املف . . . نطق نبا

 اوقرف مث ؛حالسلا اوسبلو :ماشلا لهأ بكرف .ديرشلا الإ مهنم جني ملف .هب مهونفأ اًعبرذ التق مهولتقف ربربلا
 . !١" ؛مهترمج اوأفطأ ىتح ربربلا اولتقف «سلدنألا ضرأ يف شويجلا

 كشالو ءاّدبأ ءىفطنت مل ربربلا نيبو برعلا نيب عارصلا ةوذج نأ دجي سلدنألا رابخأل عبتتملا نإ
 ةنتفلاب اسضيأ تفرع يتلا ةئتفلا يهو «يسلدنألا مكحلا عدصت نع تجتن يتلا ةيسلدنألا ةنتفلا نأ يف

 اذه نم اًبئاج روصت «نيمتهملا ىدل فورعم وه امك تايبدأ كانهو ؛ عارصلا ةرمج تكذأ «ةيربربلا

 رصنعلا نإ « حلاو ؛عوضوملا اذه يف صن زربأ يهو ةريهشلا يدنقشلا ةلاسر كلذ نمو ؛ عارصلا
 كلاملاو «هب رّشبملاو نيدلل لماحلا وهف ؛ ىوقألا رصنعلا هلعجت ةددعتم لماوع كلتمي ناك يبرعلا
 يف الو «ربربلا دي يف سيلو هدي يف ةدايقلا لعجت يتلا طورشلا نم ريثك ىلع رفوتي كلذ ىلإ وهو ؛هقفلل

 ىلإ اهب ثعب ناك «يربرب وهو يبشعلا نسحلا يبأل ةلاسر أرقن نحنو اذه لك رعشتسن «نيدلوملا دي
 ابطاخم يبشعلا نسحلا وبأ لاق "7 ةهبانلا تويبلا دحأ ليلس «ةريمع نب فرطملا يبأ ريهشلا بتاكلا
 لدعلا ىلإ لدعأو ,فاصنإلا ىلإ ىلوملا اهيأ مله . . . هللا هاقبأ .دامعلا ؛دحوألا ديسلا ١ :ةريمع نبا

 تفتلا شيرق ةناحبر تنأو فيكو ؟راضنلاب رفصلا سيقو ؟رايعألاب دايجلا تقبوس ىتم :فاصوألا ديمحلا

 رباربلا يف بسن انأ امو انأو اهؤاحنأو ةغالبلا قرط كب تفرعو ؛اهزاحصف كراثآ تفتقاو ؛اهؤاحطب كيلع
 ,عابطنالا نم فلكتلا ءافجو ؛عابطلا ءافج ثيح تجرد ؛قيثو الو دتمم ال ميلعتلا نم ببسو ؛قيرع
 . 27 «نيبتست امف حبصلا نيبي ةوابغلاو نيلت امو رخصلا نيلت ةواسقلاو

 .ليعامسإ دومحم روتكدلل , برغملا يف جراوخلا :باتك عوضوملا اذه يف رظنا (19)
 7١. :ةعومجم رابخأ (؟)

 الهلل اناظآخ 314151311 ب 185115 2421011, نرد هدجممأأ فم-آث10ععق لا عمك لع هلدؤصل مل انكر 6"ةلتقلهب 8 رظنا (99)

 [طالتتلب 67” 020

 ١95 : نماثلا رفسلا :ةلمكتلاو ليذلا (")

 ؟هاآ/



 0 ا ترد وب عج جم عاام د ل و طك بنام رق ب تاجا برع داك ندوب كاف ديار ماع داي خو تريل ةيسلدنألا تاتويبلا

 . مهريغ ىلع يبرعلا بسنلا يوذل يسلدنألا عمتجملا ميدقت نع حصفت ةيسلدنألا مجارتلا بتكو

 فسوي نب يلع ةمجرت يف بيطخلا نبا ناف ؛ اهضعبب اهنم يفتكنف دعت داكت ال بابلا اذه يف ةلثمألاو

 نوحجبتي (هلآ يأ) اوئاكو ... . سلدنألا نوصح ضعبب نيزتنملا نم هدج ناك ١ :ةشامك نب دمحم نبا

 قفنتلا يلوأ ضعب ةبسنلا كلتب ( مهديج :اهلعلو «عوبطملا يف اذك ) مهدج قوط .ةدئاز نب نعم ىلإ هبسنب
 رصانع نيب عارصلا لوصأ نع ثيدحلا باب يفو .“!2... بكانعلا جسنب اهنم اوللعتف .ةيدكلاو

 : أرقي وهو «نايبصلا بّدؤي بّدؤمب اًموي رظح هنأ ليمصلا رابخأ نم نوركذي يسلدنألا عمتجملا

 «سانلا نيب : بدؤملا لاقف . برعلا نيب اهلوادن : ليمصلا لاقف« سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتوج

 رمألا اذه ىرأ ينإ هللاو» :ليمصلا لاق . تلزن اذكه «معن هل لاق ؟ةيآلا تلزن اذكهو :ليمصلا لاقف

 ."*) «(لذارألاو لافسلاو ديبعلا هيف انكرشيس

 نيبو اعيمج مهنيب مث «ةيرضملاو ةينميلا نيب :مهسفنأ برعلا نيب عارصلا نإف «لاح ةيأ ىلعو
 ثيحب يسلدنألا ثارتلا يف ثحاب لكل روهظلا نم وه رمأ «نيدلوملا نيبو اعيمج ءالؤه نيب مث «ربربلا
 بقح نم ةدحاو ةبقح يف ولو « هيفن ىلإ بهذي نمم بجعلا لك بجعلاو «هتابثإل ءانع ىلإ جاتحي ال
 / 50 رلدنألا يف ثادحألا هيجوت يف «هتفيظو»و هتيمهأ نم للقي نمم اذكو «سلدنألا خيرات

 تاتويبلا نم ةليلق ةبسن الإ ةيسلدنألا تاتويبلا نيب دجن مل اذإ برغتسن ال اننإف ءانركذ امل ارظنو

 رصنعلا نم اًظح رفوأب مهريغو يلاوملا اهتحت يوضني يتلا ىرخألا رصانعلا ظح نكي ملو

 هذهب ىنعت يتلا خيراتلا بتك نم تاحفص ألمي فئاوطلا هذه نيبو برعلا نيب عارصلاو « يربربلا

 تناك فئاوطلا هذه نأ ديكألا نمو «يعامتجالا دعبلا وه عارصلا كلذ نم انينعي يذلاو ني دكا
 براقي ام تاتويبلا نم اهيف دجن مل اذإ برغتسن ال اننإف مث نمو ةدودحم ةهابنلا باب لوخدل اهتاناكما

 . ةيبرعلا تاتويبلا ددع

 . 7/4 :ةطاحإلا (")
 . "7: سلدنألا حاتتفا (70)
 ."4 ص «. يسلدنألا عقاولا نم بئناوج :دوبع نب دمحم روتكدلا قيدصلا ءالؤه نم (5)
 باتكو ؛ ال" ص« سماخلا ءزجلا « سبتقملاو ؛ اهذدعب امو ٠١١ 8 ص , سلدنالا حاتتفا :لاثملا ليبس ىلع رظنا 0

 1 ١. :مالعألا لامعأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22-22-22 22 ل ل ل ل مع ا ع ع عام ع عام ع

 :هيلإ باستنالاو ملعلاب لاغتشالا :ةثلاثلا ةزيكرلا

 يف تيبلا ةهابن اهيلع موقت يتلا ناكرألا نم ريخألاو ثلاثلا نكرلا ىلإ هانركذ يذلا اذه دعب لصنو

 ىلإ تويبلا تفلد ام اريثكو «بدألا يطاعتو «هلهأ ىلإ باستنالاو ملعلاب لاغتشالا وهو «سلدنألا

 سرف اهب ابك نأ دعب بدألا ىلإ وأ ملعلا ىلا تاتويبلا تأجتلا ام اريثكو «ملعلا قيرط نع ةهابنلا لاجم

 اننإ قحلاو «بدألا وأ ملعلا قيرط نع تيبلا دجم ىلع ظفاحت نأ تاتويبلا تعاطتسا دقو ؛ةسايسلا

 عيمج تناك ملعلابو .بدألا نم ظح وأ ملعلا يف ةكراشم هل الإ اًهبان اًئيب سلدنألا يف دجن امّلق
 عمتجملا رصانع عيمج تواست بدألاو ملعلا باحر يفو .لوزت لب «يفتخت ةيقرعلا تافالتخالا

 اذهو ةتدالاو ملحلا نييبم فداس انت ىلاوقلاو ريزبلا تاتوسب نم ريتك اكبأر نأ بيع الف «يسلدنألا

 يفو برعلا راعشأب ملع نم تيبلا دج هيلع ناك ام ببسب رهظ امنإ ؛هركذ انعم رم دقو «نييلاجزلا تيب
 ينعي . اذه مهدج لبق ةبطرقب فرشلا تويب يف نيمحتملا نييلاجزلا ءالؤهل نكي ملو» :نايح نبا لوقي كلذ

 دقو ؛ناطلسلل ةبحص فلاس الو ؛ةساير مدق  يلاجزلا ىسيع نب ىسوم نب ديعس نب دمحم هللادبع ابأ
 قاحتلا ةصق نايح نبا دروي مث "*)(مهيدل ةلزنم هل تراصو ؛مهيف مجن نم لوأ رهف ؛هتمدخب ثبشت

 قفوو ءاوزجعف «هنع برغ تيب ردص نيرضاحلا نم بلط ريمألا نأ كلذ ببسو ؛ةمدخلاب يلاجزلا

 .هظفح ةرقل يعمصألاب تلي روكذملا يلاجزلا ناكو ؛هتمدخب هقحلأو ريمألا رسف «يلاجزلا دمحم

 ناكو .ةرازولا ةطخب هيسأ ةورذ قرف يقتراو» دماح هبا هفلخ ذإ ءاقيرع ادجم هءانبأ ثروأ دقو

 ينب نم . . . ناميلس يبأ نب ديعس نب دمحم وه٠ : تيبلا اذه رابخأ ازجوم نايح نبا لاق « ©2922. .ابيدأ

 . دماحو هللادبع هينبال هتدالو تبجنأو . . . مكحلا نب نمحرلادبع ريمألا هبتكتسا . . ةزفن نم تفطي

 نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع مهنم اضيأ ناطلسلل بتكو ؛ناطلسلل بتك امهالك :نيريرحن نيبتاك اناكف
 ريمألا هداعأف ؛ فلختو ,ةدم ةميظع ةلع هتلان هنأ مث , نيتئامو نينامثو عبس ةنس يلاجزلا ديعس نب دمحم

 ركسعلا يف كله نأ ىلإ هللا نيدل رصانلا نمحرلادبع هديفح ةلود ردص هدعب نم هتباتك تلصتاو ...هللادبع

 نب نمحرلا دبعب مهيلع تداع نأ ىلإ ةدم نييلاجزلا ءالؤه تيب نع ةباتكلا تضوقف ؛ةئامثالثو نيتنثا ةنس

 .6!'21.. .هللا نيدل رصانلا امدقتم يلاجزلا هللا دبع

 تناكو «ةباجحلا ىلإ يضفت تناك ام اريثكو «سلدنألا يف ةعيفرلا ططخلا نم ةباتكلا تناكو

 ديلخت يف ةباتكلا (رنص ءاضقلاو ةباطخلاو «بصانملا ىقرأ ىلإ بيطخلا نبا تلمح يتلا ةيطملا ةباتكلا

 ىهتنا يذلا لومخلا نم بدألاو ملعلا هلشتنا دق «ريهشلا يزج نبا تيب اذهو تيبلا مئاعد عفرو ءركذلا

 . "7-1" ص « يكم يلع دومحم اهققح يتلا ةعطقلا « سبتفملا (")
 . ”5 ص « قباسلا ردصملا (89)
 ىلا ص «قباسلا ردصملا 2(



 1 ا ا ا ل 1 هيك ا خ1 جن و سا ةيسسلدلألا اتوميبللا

 , 417 .بيدتلاب دارفناو ةسائر نايجب مهدجل ناك مايأ « دع دعب هيلإ
 امأو (4') بدألل تيبلا ءانبأ يطاعت لضفب تيبلا ركذ ىلع ءاقبإلا نم نكمت جاجح نبا تيب اذهو 3

 ِباّكُع رابك نم هئانبأ نم ددع ناكف «تيبلا سيسأت يف ةباتكلاو ءاضقلا دمتعا دقف ةريمع نبا تيب
 ىلع ةدايز هتهابن يف لضفلاف «جاحلا نبا تيب نعو '*'” ةاضقلا ريهاشم نم نورخآ ناك امك «سلدنألا
 دوجولا لاوط ءاملع تيب تيبلا اذه ناك دقل «ملعلاب تيبلا ءانبأ نم ليلق ريغ ددع لاغتشا «هبسن
 ,(؟؟2هلعلاو بدألا لاجم يف هئانبأ نم ريثك زرب برغملا ىلإ تيبلا لقتنا املو «سلدنألا يف يمالسإلا

 «بدألاو ملعلاب ٍتيبلا ةهابن تززع مث «ناطلسلا ةمدخ لضفب تهبن تاتويبلا ضعب تناك اذإو
 فنصلا اذه نمو ؛ميكحلاب كلذ تمعد مث ملعلا يف تهبن ىرخأ تويب نإف ؛جاجح نبا تيب لعف امك
 ىف بيطخلا نبا لاق هئازتنا فورظ نعو «ةبطرقب دبتسملا نيدمح نبا نعو '4*” نيدمح نبا تيب
 , يبلعتلا دمحأ نب دمحم نب دبا وهو ؛ةبطرقب يضاقلا ريمألا نيدمح نب دمحأ مايأ » : «مالعألا لامعأل
 هلزعو 0179 ةنس ةبطرقب هيخأ دعب ءاضقلا يلو ,مهلسانت اهبو ةغابب لزنف جلب ةعلاط يف مهدج سلدنألا لخد
 عدرل سانلل جورخلا ىلإ نيدمح نبا رفعج وبا رطضا ؛ةبطرقب ةماعلا تراث ام دنعو فسري نب يلع ريمألا
 يبأ يضاقلا ةعيابم ىلع اوقفتاو نيمثلملا ةرعد ارعلخو ؛دلبلا يلاوب ةماعلا تراثو «ةرئاثلا نيكستو ةماعلا
 اا 1 . نيدمح نبا رفعج

 كانهف « هدلبب دبتساو «مكحلا يف عمط يذلا ديحولا يسلدنألا يضاقلا وه نيدمح نبا سيلو
 يضاق ءالؤه نمو ؛«مكحلا ةدس ىلإ مهحومط مهلصوأ مث ءالوأ ءاضقلا ىلإ مهملع مهب ىهتنا نورخآ
 ءاضقلا يلوو , ملعلا بلطو . ةهابنلاو ةهاجولا نم عيقم ىلع أشن دق ناكو» نوسح نبا مكحلا وبأ ةقلام
 نب نمحرلادبع نب دمحأ وهوا مصاع نب دمحأ ةيمأ وبأ يضاقلا مهنمو '."!«...هسفن ىلإ اعد مث ؛ةقلامب
 مث ءاضقلل لوادتملا ؛ةهابنلاو فلسلا يلوأ . ءابسحلا ٍءاسؤرلا دحأ ,مصاع نب ديعس نب زيزعلادبع نب يلع
 , (480« ... هدلب ةسائرب ماق . ةرامإلا

 ٠١/9 :ةطاحإلا (51)
 "12 1ةيسئاتق لع 105 ظدصان 11هزئالدإل, 8200195 0من 51120" يف اثنب رك . م . خ ةذاتسالا ثحب : عوض وملا يف رظني (4 ف

 810 ع10م112مقء م9
 " ]مو 8هصان , كتف لع !//انمعألب 88000105 .."؟ م. 7 ايتساك ناو : عوضوملا يف رظلي 05
 "له وستتم لع 15ه ىآ آكهإلال ...", م. 9 يف يتنيوفال يد انيتسيرك عوضوملا يف رظني (55)
 . ١57 :مالعألا لامعأ (:5)
 , 80م" 01 :مالعألا لامعأ (57)
 .7805 ص : مالعألا لامعأ 20

 ةلودلا ىلع نييسلدنألا ءاهقفلا ةروث اقح ثحابلا رظن تفلت يتلا اياضقلا نمو .558 ص : قباسلا ردصملا (5)
 القتسا ىلع اوامع نيللا ربو كلود عاذإ رن ارثاك يهنأ سرس !١ يا رعدو ايي فذ يهمايقو ةيطبارملا
 نييسلدنألا ءالؤه نم اصالخإ رثكأ اوناك ةتاضقو برغملا ءاهّتف نأ ىلع ؛فورعم وه امك دنألا ىلإ نيطبارملا
 بئاجلا اذه انطسب دقو .اهيلع نيدحوملا موجه درل ؛هدلب : ةتبس لهأ دوقي ضايع يضاقلا اذهو ؛ نيطبارملل
 .اهدعب امو 41 ص . بيدألا ضايع يضاقلا" انباتك يف
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 تاءانطعلاو تانيلقتلا نيب نورد: ىلدتالا '. : ةيدمت جاءك هارت ع از صل

 نم تيب ىف اهنم نكر فلختي دق « نييسلدنألا دنع ةهابنلل ةثالثلا ناكرألا ىه كلتف دعبو

 ملعلابو «ءابدألا ةطلاخمو بدألا يطاعتو « هلهأ ىلا نوكرلاو ملعلاب لاغتشالا اهاوقأو ؛تاتويبلا

 ءاهدحو ةسايسلا ىلع اهتهابن تماق يتلا كلت امأو ءاهبان تيبلا ىلع ظافحلا نم تويب تنّكمت بدألاو
 دقف :ةيسلدنألا تاتويبلا رامعأ عم ةريصق ةفقو فقأ انهو ؛ اهدي نم كلملا لاوزب تنكس اهحير نإف

 برغملا يف يسايس رصع لكل نأ ىلا ءيرجهلا نماثلا نرقلا يف ةتبس تاتويب نع انل ثحب يف انيهتنا

 رخآو «نماثلا نرفلا فصتنم يلاوح ىلإ اهبان اتيب لظ يذلا يتبسلا ضايع يضاقلا تيب ليلقلا

 انركذ ام ىلع ةيبرغملا تاتويبلا رمأ ناك اذاف «4(2 37 ديفحلا ضايع نب دمحم نب دمحأ هنم نيفورعملا
 نورق ةسمخ اهينب يف هاجلا رمتسا اهنم ليلق ريغ ددع انيدلف «كلذ فالخب ةيسلدنألا تاتويبلا نأش نإف

 نبا تيب تاتويبلا هذه نمو تالوحتلا لك عم «فيكتلا» ةليوطلا ةدملا هذه لالخ اهؤانبأ فرعو ءديزأو

 ينب تيبب فرعي ناكو «بيطخلا نبا تيبو «حوتف نبا تيبب فرعي ناكو ميكحلا نبا تيبو «جاحلا

 (*7!1نوجمس ينب تيبو «يزج نبا تيبو «ةدوس نبا تيبو'* '”دجلا نبا تببو جاجح نبا تيبو «ريزولا
 يسلدنأ تيب وهو «ضايع يضاقلا تيبو (079 يقفاغلا لخنم نبا تيبو "77 يسيقلا روظنم نبا تببو

 (**! هز نبا تيبو اك يطنرل نف دعب اميف رمتسا ريهش يليبشإ تيب وهو «نودلخ نبا تيبو «يبرغم
 هذه ريغو 2000 د يلب تيبو 7 يالا ينرعلا نبا شيب 010 ويا وعل تثبلو

 ءانه انناكمإ يف سيل كلذ لب « تاتويبلا لك ركذ ىلع نايتإلا انه انطرش نم سيلو ؛ريثك تاتويبلا

 . *اهنم اندروأ امب يفتكن كلذلو

 ظ . 757 :ص (رشنت مل صوصن ) : ةطاحإلا (54)

 . .ىنيبول سديسرم ةذاتسألا ثحب رظنا (01)
 2. اسيول ايرام ةاتسألا ثحب رظنا (05)
 .1772/5 :ةطاحإلا (00)

 . نودلح نباب فيرعتلا (0)
 ا .1145 /7 :بيطلا حفن« يرقملا (60)

 لآو « مهدحأ راث دقف ؛ةبيجع ةارادملا ىلع تيبلا اذه ءانبأ ةردقو «171/7-181 : برغملا ؛ "0" /؟ : حفنلا (05)
 بطخ مث « هتعلقب دبتساف ؛ناورم ينب طوقس رثإ لاوحألا بارطضا هل ديفج لغتسا مث « هقنع برض نأ ىلإ هرمأ
 نب دمحم ناكف «ةيلاغ نب ىيحي صخش يفر نيطبارملا ةافاصم ىلإ اذه ءانبأ نم دحاو داعو ,نمؤملا دبعل

 املو «ةدم مهتعلقب ظافتحالا نم ديعس ونب نكمت ثادحألا ةرمغ يفو «ىيحي دنع اًمدقم ديعس نب كلملادبع
 وبأ فوطو ؛ ةيقيرفإ كولم نع ةباتكلاب ديعس نب كلامو ديعس نب دمحم لغتساف «؛بدألا فلؤم أجتلا ءاهودقف
 ,ًاعجتنم ًاحدام قرشلا دالبب يلع

 . "717/7 ,«قباسلا ردصملا (60

 511/١. :برغملا ىلح يف برغملا (5)
 "طوصتلتمع ةملدل م وزعد" 8دنبكتمو 0ممسسقماتم - ه8ذ مروره عمق, م, 9 : يف اهنم ةفئاط رظنا (69)

 ١ك"



 بد ماكل دذاع هد فذ هد داطاو حام رام ولاد ناك ةرهري م متع كك هتك اح د كك توا هنا سفرا ةيسلدنألا ل

 «سلدنألا خيرات نم انورق يبدألاو يملعلا مهطاشنب ؛اوطغ» اهانركذ يتلا تاتوببلا ءانبأ نإ
 «ةديدع نورقل « ليج دعب ًاليج ءاهئانبأ يف بدألاو ملعلا لسلست تاتويبلا كلت ضعب نوكل كلذكو
 كلت ضعب مهتصخ دقو «مهئامسأب ماع لكشب لاجرلا بتكو سراهفلا بتك ءىلتمت نأ بجع الو
 ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ نإ : انلق اذإ غلابن ال دقو «كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك «ةصاخ ةيانعب بتكلا
 نم ثالث ءانبأ ىلع فقن كلذ حيضوتلو «سلدنألا يف ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلا لك روحم تناك
 . ميكحلا نبا تيبو « يزج نبا تيبو . جاحلا نبا تيب : ةروكذملا تاتويبلا

 لوأ سادرم نب ةثراح نب سابع نب دمحم ناكو « سادرم نب سابع ىلإ جاحلا نبا تيب لصأ عجري

 : مهنم رابك مالعأ تيبلا اذه نم هبن « سلدنألا ىلإ تيبلا اذه نم لخد نم

 رابك نم دعي وهو «' "7 يسلدنألا يقيفلبلا قاحسا وبأ :يملسلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 ىلا مدقتسا دقف «هيلع قلخلا عامتجاو «هربخ عويذ ببسبو «تامارك هيلإ بسنو «سلدنألا يف ءايلوألا
 ةافو تناكو ”2١١ كلملا ىلع مهنم ةفيخ نيطبارملا مايأ «سلدنألا ءايلوأ نم مدقتسا نم نمض «شكارم
 نب دمحم نب ميهأربإ نب دمحم 3 يسادرملا يقيفلبلا جاحلا نبا تيب نمو ه1 ةنس قاحسإ يبأ

 ىلع ىرجو ؛ةرخآلا ىلع لبقأو" ايندلا لزتعاف «هفلس يده ىلع راس دقو «جاحلا نبا : يقيفلبلا ميهاربإ
 هنع ىمن ١ ذإ كلذ نم دشأو لب «هقباس هب يلتبا ام لثمب يلتباو ءاضيأ تامارك هلو )١'2 «نيقتملا ننس
 ةنس هتافو تناكو ؛ةقشمب الإ صلختي ملو "57 «برغملا كلم هب ىرغأ هنأ سلدنألاب ناطلسلا ىلإ
 خيشلا نب ركب يبأ نبا ليلجلا هيقفلا خيشلا نب دمحم تاكربلا وبأ» «كلذك تيبلا اذه نمو ؛ه5
 ةبحصب ٠ سلدنألا ىلإ لخادلا دمحم نبا . . . ميهاربإ قاحسإ يبأ هب كربتملا . . ةيوارلا ..ذاتسألا
 وبأ ليقو , لضفلا وبأ ليقو , مثيهلا يبأ نب ثراحلا لاقيو ٠ ةثراح نب ةسبنع نبا ..... ريصن نب ىسوم
 ةيملعلا ةناكملا ودبتل هلماكب هداريإ اندمعت دقو « 247 «مدآ دلو ديس بحاص ؛سابعلا وبأ ليقو ٠ سنأ
 نم اًباتك نيرشع يوري يروتنملا نأ انه ركذن نأ يفكيف «ةيملعلا لجرلا ةناكم نعو ''** تيبلا اذهل
 . هفيلأت

 .74 :ليذلا (70)

 . فيرعلا نباءالؤه نمو (51)

 ,؟144/9 :ةطاحإلا (3)
 ) )55:ةطاحإلا #/701١.

 ةئحابلا دنع ام ضعب بيوصت هيف ذإ :ًالماك هبسن داريا اندمعتو :84 ةقرو «(زيراب ةطوطخم) جارسلا تسرهف (14)

 1١١١. ةقرو (طوطخم) يروتتئملا ةسرهف يف هب مجرتملا نع

 عجرملا يف جاحلا نبا تيب نع اهثحب رظنا « تيبلا اذه نم نيرخآ مالعأ ركذ انيتسيرك ةينابسإلا ةثحابلا تدروأ (15)
 . لبق نم روكذملا

"1 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 20-22-22 2س سس سم مس م سل ل ل ع ع

 1 همالعأ مهأ نمف يزج نبا تيب امأ ؛ ةيملعلا تيبلا اذه حمالم ضعب ديدش راصتخاب كلت

 لصأ» يبلكلا يزج نب فسوي نب نمحرلادبع نب ىبحي نب هللادبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم مساقلا
 نب ماسح راطخلا يبأ مهبيرق هبحص . حتفلا دنع مهلوأ اهب لزن ؛ةلجاربلا نوصح نم (اذك) ةملو نم هفلس

 «فيلاوت هل «بيطخلا نبا خويش نم وهو" «ريبدتلاب دارفناو ةسائر نايجب مهدجل تناكو ؛يبلكلا رارض
 يف ةيهقفلا نيناوقلا ١ باتك قالطإلا ىلع هبتك رهشأو «ملسم حيحص بيذهت يف ملسملا ةليسوا اهنم

 177 لوانجس وهو «ةيكلاملا بدم ىدشلا

 ,ةفورعم هتيلوأ ١ يزج نبا . . . دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ :اضيأ يزج نبا تيب نمو

 ابلاغ «مهل بيرقب اوجرخت نيذلا ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ نم ريثك لثم هدلاوب بدأت "70 «ةريهش هتلاصأو

 وهو «ةيعرشلا ططخلا يف لمع مث «هتيب ءانبأ ضعب نأش «ةيناطلسلا ةباتكلا يف لغتشا مهابأ نوكي ام

 هنعو ؛هرعش نم جذامن «هرصاعم «بيطخلا نبا هل قاس ؛مهرابك نم لب «هرصع ءارعش يف دودعم

 . هال"7' ةنس يروتنملا دنع ام ىلع هتافو تناكو .حفنلا يف يرقملا

 تزيمت ةلوؤخو ؛ةريخ ةوبأو ريهش فلسو ؛هيبن تيبب عيرق» وهو «يزج نب هللادبع دمحم وبأ : مهنلمو

 هللادبع ذخأ ءاهفارطأ لك نم ةهابنلا رصانع عيمج لجرلا اذه عمج اذكهو 2" «ةوظحب ناطلسلا نم

 «سلدنألا يف فورعم رمأ لايجألاو دحاولا تيبلا دارفأ لخاد دنسلا لاقتناو ءمساقلا يبأ هدلاو نع

 . هبئاوج ضعب ىلع دعب اميف فقئسو

 نمحرلادبع ركب يبأ ريمألا نبا ىبحي نب هللادبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحم : مهنمو

 هلانو « هملقب نيتودعلا يف كولملا مدخ رعاشو بتاك« 2" '””يزج نب ديعس نب فسوي نبا نايجب رئاثلا

 لقتئافرصن ينب كولم نم ؛جاجحلا وبأ هنحتما دقف ءرشو ريخ نم هلاثمأ نم اريثك لان ام «روصقلا» نم

 ديلولا ابأو مهمظن نيذلا هنمز ءارعش نم وهو ء ه4 ماع ىفوت اهبو «ساف لزنو «سلدنألا نع

 .نامزلا «هيدلب «ليعامسا

 ) )5ةطاحإلا : ”7/7١ .
 ٠١. 4/7 : ضايرلا راهزأ يف مساقلا يبأ ةمجرت رظنا ؛روكذملااردصملا يف هفيلأت ةمئاق رظنتو :ةطاحإلا 390

 . ١١1١ ةقرو (طوطخم ) «يروتنملا ةسرهف ١1١5« :نامجلا دئارف روثتم ١//161« :ةطاحإلا (18)

 .0114-017 /0 : حفنلا يف يزج ينب ةمجرت رظنا 79١- /” :ةطاحالا (19)

 ١410/7 ضايرلا راهزأ ؛ ١97 :نامجلا دئارف ريثن ؛؟٠87١ :نامجلا ريثن ) 07١

 فكر



 هان عواد ننس داو د ونام درب يسال هه اح م داع نرد هزم داك هع هاك اسوان اب نام ديلا بد هال ةيسلدنألا تاتويللا

 ةمجرت يف بيطخلا نبا هيلإ راشأ دقو «يزج نب ديعس نب فسوي نب نمحرلا دبع ركب وبأ مهنمو
 يذلا نأ يرقملا لدلعو "ديلا «ريبدتلاب دارفناو ةسائر نايحب مهدجل تلاكو» :لاقف يرج نبأ مساقلا يبأ

 , ")7 ضايرلا راهزأ يف كلذ ركذ «ىيحي تيبلا اذه ءانبأ نم نايج مكحب درفنا

 ةطاحإلا صن نم مهتمجرت تطقس نيذلا مالعألا نم وهو «يزج نب دمحم نب هللادبع مهئمو

 يف تامو «ءارمألاو ةداسلا دنع اًهيجو هللادبع ناك «نانع هللادبع دمحم موحرملا ةيائعب "7 روشنملا

 . "4) ةئامتسو نيرشع دودح

 ركب يبأ هيبأ نع ىور "7 يطانرغلا مكحلا وبأ : يبلكلا فسوي نب نمحرلادبع نب فسوي مهنمو

 نب ديعس مهنمو «يزج نب دمحأ نب نمحرلا دبع همساو "17 يزج نبا نسحلا وبأ مهنمو

 . ةئامثالثو نيعبسو نامت ةنس ىفوت « ةلحر هل "7 يرج

 ةرشع ثالث ةنس يفوت  وحنلاب رصب هل ناك « رمع ابأ ىنكي (""* يزج نبا صفح مهنمو .»
 . ةئامئالثو

 ماع دلو «ضئارفلاو باسحلاب ةيانع هل تناك "7 يزج نب نمحرلادبع فرطملا نب دمحأ مهنمو
 .ةئامعبرأو نيعستو ةعست

 يفو « هئانبأ عيمج ءاصقتسا ىلإ دصقن مل اننإف « يزج نبا تيب ءانبأ نم اندروأ نم ةرثك ىلعو اذه
 . تيبلا اذه ةيمهأ زربي ام كلذ

 7١. /" :ةطاحإلا (01)

 يذلا ةطاجإلا باتك نأ فورعملا نمو «قرشملا ىلإ لحري نأ لبق "راهزألا' فلآ يرقملا نأ فورعملا نم ففف
 ةطاحإلا يف «يفتكي بيطخلا نباو هللا يف هتدمع ناك « ةرهاقلا ف ةبراغملا قاورب ةسيحم هنم ةخسن تناك
 نبا ركذ ام رثكأو 1817/7 : ضايرلا رآهزأ يف ركب يبأ ةمجرت رظنا " . . . نايجب ةسائر مهدالبل تناكو " هلوقب
 ْ 9 00 .754 مالعالا لامعأ يف عوضوملا يف بيطخلا

 يرزج نبا تيب نمو ١. . ص ثحبلا اذه بحاصل (اهرشن قبسي مل صوصن :ةطاحإلا ) : ىف هتمجرت رظنا 20
 . ١الا/ل ص «هسفن .يزج نب دمحأ نب نمحرلا دبع ؛ ١57 . ص هسفن . يرج نب سنوي نب هللا دبع : كلذك

 7١. ص . (اهرشن قبسي مل صوصن )ةطاحإرلا )ع7(

 .886 ص ؛ لوألا ءزجلا «لوألا رفسلا .ةلمكتلا (75)
 , 70 ص . لوألا ءزجلا «لوألا رفسلا .ةلمكتلا (5)

 . 7١7 ص « يضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات (0)
 . ١5 ص يضرفلا نبال سئلدنألا ءاملع خيرات .ةلمكتلاو ليذلا (7)

 ١54. ص « لوألا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا ع4(
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 ا اا

 ةايحلا يف هتيمهأو «هتيرارمتساو هبعشت ىدم ىلع اضيأ فقنل « ميكحلا نبا تيب ىلا اذه دعب لقتننو

 .ةيسايسلاو ةيبدألاو «ةيملعلا

 « حوتف نب دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ نب نمحرلادبع نب دمحم :ميكحلا نبا تيب ءانبأ نمف

 دج ىيحيو «ةدحاو ةموثرج ىلإ يزج نبا تيبو هتيب عجري «لصألا يليبشإ « "7 ميكحلا نباب ريهشلا
 بيطخلا نبا رصتخا «تايلقت ةرمغ يف ةدنرب ميكحجلا نب دبتسا ؛هبطل ميكحلاب فورعملا وه هدلاو

 هيلع ىرج عينص وهو «ةدنرب ديسي نأ نم همايأ نع هثيدح دنع (*1) «مالعألا لامعأ» هباتك يف اهرابخأ

 هللادبع يبألو 47 تاتويبلا هذه ضعب ركذ بيطخلا نبا قاس دقو ؛ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ نم ريثك
 داك ابق : للجرلا ني قنادع كرملا سنا هو نبا :هلئانم انآ ريكلا ةيدوملا هد يعش لحي

 نبا لتقمب الإ نالجرلا قرتفي ملو «ديشر نبا هقيدص ىعدتسا ىتح ةدنر ةكيرأ ىلع عبرتي ميكحلا نبا

 رعشلا يف هتعاضب تناك نإو « رعاش كلذ ىلإ وهو «هرصع خويش رابك هللادبع وبأ عمس «ميكحلا
 . ةئامعبسو نامث ةنس لتق ءاهب هصخ يتلا ةلفاحلا ةمجرتلا يف بيطخلا نبا لاق امك «ةاجزم

 . 07 ميكحلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هوخأ مهنمو

 عورف نم» , '”هيكحلا نب ىيحي نب ميهاربا نب نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم مساقلا وبأ مهنمو
 معم :باوصلا لعلو ءاذك) ةريشعلا يف لوخم مظعم ديجم «ةلالك نع ال لضفلا ثرو ؛ةلالجو دجم

 ماع هتافو تناكو 6 هررغ ضعب هتايبأ نم بيطخلا نبا تبثأ «هرصع ءابدأ رابك نم وهو (. . .لوخم

 . ةئامعبسو نيسمخ

 «ًاًفيفع ًاليلج اًريزو ناك» ** هللادبع يبأ وخأ «ميكحلا نب ميهاربإ نب نمحرلادبع نب ىيحي مهنمو

 حاطف»هيخأ لتقم رثأ نحتماو ءاهئابعأ لمّحتو ةدنر نوؤش ريبدت يف هللادبع وبأ ريزولا هوخأ هكرشأ دقو

 امدنع تاتريبلا ءانبأ لك عم ماوعلا اهيلع ىرج ةداع (هبسكم عينشلا هثداح يف بهذو .هبسن هليبس يف

 .ةثامعبسو رشع ةنس هتافو تناكو «مهمجن لفأي

 .514/؟ :ةطاحإلا (8)

 ) )8١:مالعألا لامعأ 19١.
 .109 :مالعألا لامعأ (85)

 مجارت نم عاض ام نمض تعاض هتمجرت نوكت نا حجرملا نمو 11/5 ةطاحإلا يف هيلإ ةراشإلا تدرو 00

 .غةا//ه : حفنلا ؛ةطاحإلا

 .195 :ةيماكلا ةبيتكلا ؛!185 7/١7 :ةطاجإلا (84)
 .,ا"56 /4 :ةطاحإلا )8١(
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 10 فم د اخ ب ا كر را را دفع كلج هاما تل ا رات فيلا جنن أ ةسيم ل دتتألا تاسست رييصجتلا

 نبا خويش نم "' "' ميكحلا نب ىيحي نب ميهاربإ نب نمح رلادبع نب دمحم نب دمحم ركب وبأ مهنمو 500 05( 8
 ,ةيبرت زعو ؛ةأشن فرت ؛تويبلا مالعأ ةيقبو ؛معنلا ءانبأ ردص ناك» : بيطخلا نبا هقح يف لاق «بيطخلا

 ةلاصألا يف رهشأ ؛ةدئر يف هتيب ؛هئافو تح لضفلا ىّقوف ؛هئافع دعب دجملا مسر ماقأ دجام ... سفن مركو

 نيسمخ ماع هتافو تناكو « بيطخلا نبا اهركذ فيلآتو رعش ركب يبألو "7 2... سيقلا ءىرما تيب نم

 .ةئامعبسو

 « مهب فيرعتلا انفده سيل ذإ ؛ اباضتقا مالكلا نيبضتقم ةيسلدنأ تاتويب ءانبأ ضعب انضرعتسا دقل

 ءامهيلع زيكرتلا بحن نانثإ نارما انل ناب دق هلعلو «ةينغ دحاو تيب ىف انل ناكل كلذ ىلا انبهذ ولو

 ركذب تلفح دقف اذلو ؛ بدألاو ملعلا يلاجم يف ةيسلدنألا تاتويبلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا : لوألا رمألاف

 نيب ةلصلا نايب وهف يناثلا رمألا امأو ؛ةيبدألا عيماجملا بتك مهرعشب تلمجتو « مجارتلا بتك مهئانبأ

 اًئيح ققحت يسايس حومط ةروكذملا تاتويبلل ناك اذإو اذه ؛ةيسايسلا ةطلسلا نيبو ةيسلدنألا تاتويبلا

 نم ناف ؛ يسادرملا يقيفلبلا جاحلا نبا تيبل بسحف المأ لظو «يزج نباو ميكحلا نبا يتيبل ةبسنلاب

 ةهابن اوهبنو «هيف زوربلا نم اهؤانبأ نّكمتو يملعلا بناجلا يف اهمامتها ترصح نم ةيسلدنألا تاتويبلا
 اذه نمو «مهومجرتم مهيلع ىنثأو «لاجرلا بتك مهركذب تألتماف ءهدحو ملعلا لضفب ةزيمتم

 : ةرمج نبا تيب :نيتيب مدقن فنصلا

 ينثا ىلع اهيف انفقوف «ريهشلا يملعلا تيبلا اذه ءانبأ نع ثحبن ةيسلدنألا تالصلا بتك ىلإ اندع

 «يسرملا باطخ نب رابجلادبع نب ريذن نب باطخ نب ناورم نب كلملا دبع نب ناورم : مه ءاملع رشع

 ريمألا ىلإ نيبرقملا نم ناكو .نوصفح نب رمع رئاثلا رابخأ يف ركذ هلو "4 ةرمج ينب دج وهو
 .ها ٠6 ةنس هتافو تناكو «هتناكم الغتسم نيرئاثلا ضعب نمحرلادبع هب لزنتساو 45” هللادبع

 (؟'! ةلصلا ةلص نم هدلاو ةمجرت يف ءاضرع ؛هركذ درو «ديلو هدلو «ةرمج نبا تيب نم يأ «هنمو

 . ؟"'هدلاو ىلع ىلص يذلا وهو ءاهبان املاع ناك هنأ اهيلإ راشملا ةمجرتلا قايس نم مهفيو

 .598/5 :حفنلا "10/1 /؟ :ةطاحإلا (85)
 . 7177/9 :ةطاحإلا (30)
 كلملادبع هوبأ ةرمج ينب دج نأ باوصلاو 75" ةقرو «طوطخملا مسقلا .ةلصلا ةلص ءريبزلا نبا رفعج وبأ 00

 1 ٠ ينايسو

 .ها"٠٠ ةنس ىلا 71/0 ةئس نم هللادبع ريمألا مكح (89)
 .75 :ةقرو «طوطخملا مسقلا «ةلصلا ةلص (40)
 «ةيسرم ىلا هؤانبأ لقتنا مث ءرمآلا لوأ ةبطرق ةرمج ينب تيب رقم ناكو ١١ :ةقرو «طوطخملا مسقلا «ةلصلا ةلص (1)

 .رصانلا نمحرلادبع نم بلطب ةبطرق ىلإ داع هنأ الإ دجلا ةرمج نبا مايأ يف ةرم لوأ لاقتنالا عقو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 5 سلدنألا داما م هاو 1254 نال اخ ا وات اضن ا ان عن كانا د ماجة 6 اع عتتاو

 ."""!ةلمكتلاو ليذلا يف ةمجرت هل 00 ديلو نب دمحم نب ديلو نب نمحرلادبع نب دمحأ مهنمو

 « ةرمج نب ناورم نب دمحم نب كلملادبع نب ناورم نب ديلو نب دمحم نيدليلولا نب محا ير

 .ةثامعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس هتافو تناكو «ةلالجو ملع تيب نم ناكو»' 'هيبأ نع ىور

 لخأ 2"؟7 ةرمج ينب دج وهو باطخ نب ناورم نب دمحم نب كلملا دبع اضيأ تيبلا اذه ءانبأ نمو

 يف اضرع هركذ كلملادبع نبا قاس «ناورم نب كلملادبع نب ناورم نب ديلو نب دمحم مهنمو

 , '"*!ةيجرتلا بحاص هدلو هنع نيذخآلا نمو « كلملادبع هدلاو ةمجرت

 مجرتملا كلملادبع هدلو اهيف هقفار «قرشملا ىلا ةلحر هل «ركذلا قباس «ناورم نب دمحم مهئنمو

 . كلت هتلحر يف تامو « لبق هب

 . ؟"هدعب ىنآلا كلملادبع هيبأ نع ىور «ديلو نب دمحم نب ديلو نب كلملادبع نب ىسوم مهنمو

 . ""”هدلاو نع ىور ءديلو نب دمحم نب ديلو نب كلملادبع مهنمو

 نب كلملا دبع نب ناورم نب ديلو نب دمحم نب ديلو نب كلملادبع نب ىسوم نب كلملادبع مهنمو
 «ةعامج قرشملاو سلدنألا نم هل زاجأو «هابأ عمس 37 ةرمج يبأ نبا :باطخ نب ناورم نب دمحم
 . ينيوجلا يلاعملا وبأ مهيف

 «ةبطرقب باب بسني رابجلا دبع هدج ىلإو ؛ ؟7” ركبوبأ : كلملادبع نب دمحأ نب دمحم مهنمو
 ٠ مهتسن ىلع هئابآ ةطساوب هقيرط نموا «نونحس ىلع عمس دق ةرمج يبأ نب كلملادبع ىلعألا هدج ناك

 ."""! ؛يلاعملا ديئاسأ ةلج نم اذهو نوئحس نع ةئودملا يوري ابأف ابأ

 :هب مجرتملل لماكلا مسالاو 117 . ص لوألا مسقلا ؛لوألا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا ؛يشكارملا كلملا دبع نبا (41)
 ةتس دجلا نيبو هنيب نأ يأ (دجلا) ناورم نب ديلو نب دمحم نب ديلو نب دمحم نب ديلو نب نمحرلادبع نب دمحأ
 . 455 ةنس قرشملا ىلا ةلحر دمحأل تناكو ؛ءامسأ

 .000 ص « يناثلا مسقلا «لوألا رفسلا , ةلمكتلاو ليذلا ()
 .ثحبلا اذه نم "4 مقر شماهلا رظناو « ١1١7 ةقرو طوطخملا مسقلا ؛ةلصلا ةلص (44)

 .0600 ص «يناثلا مسقلا «لوالا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا 20(

 .16 ةقرو طوطخملا مسقلا , ةلصلا ةلصو ؛ ١ ص « لوألا مسقلا ءسماخلا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا (45)
 .ه١ص ءلوالا مسقلا «سماخلا رفسلا ,ةلمكتلاو ليذلا )997

 مسقلا :ةلصلا ةلص ؛ ه١ ص « لوالا مسقلا «سماخلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا يشكارملا كلملا دبع نبا 050(

 . ١75 ةقرو طوطخملا

 5١0. ص «سداسلا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا (44)
 6١, ص « سداسلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا 20(
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 2 وجل رع لسع يكفي كيج باع ع اللعن مدد ع اع عم تدمع اضاع جرام عع مام امو م يع هوي مع غو ع دا دع ةيسلدنألا تاتوميللا

 نبا تيب ملعلا ىلع هتهابن مايق يفو «هئانبأ نم ءاملعلا ةرثك يف يسلدنألا تيبلا اذه ريظنو

 ضرعن «ليج دعب اليج مهنيب ملعلا لقتنا «تيبلا اذه نم مالعأ ةرشع ىلع انفقو دقو 2" سرفلا

 ةرثك يف ؛ةرمج نبا تيبو ةرجش نع ةفاثك لفت ال يتلا مهترجش ىلع فوقولل يلي اميف مهتيمهأل

 طبارتلاب ةئبنم رركتت يتلا ءامسألا طسو «لضي داكي نيتيبلا مالعأل عبتتملا نإ ىتح ءاهعورفو اهناصغأ

 : سرفلا نبا تيب مالعأ نمف ١ اهباحصأ نيب

 دلو اهبو ؛«ةيرملا نم هلصأ «يجرزخلا ماشه نب ديعس نب فلخ نب جرف نب دحم نب ميحرلادبع

 ائرقم اهيقف ناكو» يفدصلا يلع وبأ مهنم «ةلج خويش نع ىور'''' ةئامعبرأو نيعبسو عبس ةنس
 . معئملادبع دمحم وبأ يضاقلا هديفحو «هللادبع وبأ يضاقلا هدلو مهتلجو : ةعامج هنع ىورو «ارواشم

 اهيف لقن «ةلفاح ةمجرتب كلملا دبع نبا هصخ ('' 7 ميحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ هدلو مهنمو
 لا

 وبأو مناغ تخأ نباو « يبرعلا نبأ مهنم ءهرصع خويش رابك نع هللادبع وبأ ىور «هريغو رابألا نبا نع

 . ه051/ ةئنس تامو ةدم ءاضقلا يلو معنملادبع هنبا هنع ىورو 00 .دشر نباو « ضايع لضفلا

 يف هب هقفتو هيبأ نع ىور 00 يجرزخلا ميحرلادبع دمحم نب معنملا دبع هدلو نيا مهنمو

 سابعلا وبأو «ملاس عيبرلا وبأو ناطقلا نبا هنع نيذخآلا نمو «مالكلا ملعو هقفلا لوصأو ثيدحلا

 نبا : يجرزخلا فلخ نب جرف نب دمحم نب زيزعلادبع مهنمو .«ةلالجو ملع تيب نم ناكو» يفزعلا

 «يفدصلا يلع يبأ نع ىور 2١١7 سرفلا نباب روهشملا ؛ميحرلادبع مساقلا يبأ وخأ وهو سرفلا
 . ةئامسمخو نيرشعلا لبق ىفوتو هللادبع يبأ ظفاحلا هيخأ نبال هزاجتسا يذلاوهو همزالو

 نيعتسي نمم ناك تيبلا سسؤم نوكل كلذو ءاضيأ ةسايسلا نم هتهابن يف دافتسا امبر ةرمج ينب تيب نأ ىلع قلد
 ناك نإو ؛يلاوملا تاروث ىلع ءاضقلا يف ءأريمأ لازيام ناك موي رصانلا نمحرلادبع ريمألاو هللادبع ريمألا مهب

 .يلاوملا ةلمج نم وه
 انركذ امك وهو «ضايع ةلئاع يفف ؛هدلاو مساب هنبا بألا يمسي نأ ىلع ةيسلدنألا تاتويبلا نم ريثك ةداع ترج ( ٠١ :؟)

 يفو ع. . .٠ ضايع نب ءدمحم نب « ضايع : لكشلا اذه ىلع تيبلا ءانبأ ءامسأ ةلسلس دجن يسلدنأ يبرغم تيب

 . ناورم نب كلملادبع نب ناورم نب كلملادبع :؛ دجن ةرمج يب أ بسن

 . 1١١ ةقرو :طوطخملا مسقلا ؛ةلصصلا ةلص ريبزلا نبا رفعجوبأ 0م

 .77؟ ص «سداسلا رفسلا . ةلمكتلاو ليذلا )2١5(
 )٠١5( :ةطاحإلا .088ص «سماخلا رفسلا . ةلمكتلاو ليذلا 7/041١.

 ) )1١ءطوطخملا مسقلا ؛ةلصلا ةلص ورقة15١.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نور : سلدنألا 0022-2-2 20-0 ل لل مس ل ل هس ع عمم هع عم

 نم بيطخلا نبا دنع دودعم وهو ١7 يجرزخلا ميحرلادبع نب ميهاربإ نب ميحرلادبع مهنمو

 ةهبانلا هتيب ةيلوأب هزازتعا نأ ودبي هتمجرت نمو «ةيرملاب ناكو ءاهيلإ لقتنا هتيب لعلو «ةطانرغ نايعأ

 عمط ناك دقو «شكارم باب ىلع قلعو هسأر عطقف ءاهسرف هب ابكف «ةيسايسلا لاوهأ بوكر ىلإ هتعفد
 ةفيلخلا دي ىلع هلثقم ناكو «هتياغ قيقحتل اشيج نوّكو «برغملا ىلا رحبلا ربعو ؛مكحلا يف
 نم ديزأ لاوط ةهبانلا تاتويبلا نم لظ سرفلا نبا تيب نأ ىلإ ريشي ام كلذ يفو «رصانلا يدحوملا

 .نورق ةعبرأ

 هذه ةيمهأ «سلدنألا يف ةهبانلا تاتويبلا ضعب ءانبأ نم ةرفاو ةلمج انضرعتسا دقو انل حضتا هلعلو

 رمت ةيقيقح زاجم ةباثمب تناك تاتريبلا هذه ءانبأ ةكبش نأ قحلاو «يبدألاو يملعلا لاجملا يف تاتريبلا

 .رمشيو عرزلا ومني ام ناعرسو سلدنألا ضرأ يورتف ديناسألا اهنم

 اهءانبأ ذخأت تناك اهنإف مث نمو اهينب يف ملعلا رمتسي نأ ىلع اريبك تاتويبلا هذه صرح ناك دقل

 جتنو ءامومع هبراقأب تاتويبلا هذه نم لجرلا ىنعي دقو «لوألا ملعملا بألا نوكي ام ابلاغو «ميلعتلاب

 امك ؛ءاملعلا ددعت كلذ نع جتن امك «ديئاسأو تايورمب مهزيمتو «ملعلل تاتويبلا (راكتحا» كلذ نع

 : مه «لاجر ةتس دحاو رصع يف هيف غبن يليبشإلا يبرعلا نبا تيب اذهو ءدحاو تيب يف انيأر
 «هتيب نم نيقابلا تطغ هترهشو «يرفاعملا دمحأ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ يضاقلا -

 , "47 فيرعت ىلا جاتحي ال ثيحب ةرهشلا نم وهو
 (١'؟!هلبق روكذملا ركب يبأ يضاقلا يأ نبا وهو « يرفاعملا دمحم نب هللادبع نب نيسح نب دمحم

 .ةمع نع ىور

 يبرعلا نبا ركب يبأ هبيرق نع ىور «يرفاعملا دمحأ نب هللادبع نب رمع نب نيسح نب دمحم 5

 . !"1١ يضاقلا

 يرفاعملا دمحا نب دمحم نب هللادبع نب دمحم ع

 . كلملادبع نبا ركذ ام ىلع «يبرعلا

 نبا ركب يبأ يضاقلا ةبارق يوذ نما وهو .)

 هبتني نأ نود عوبطملا ةطاحإلا صن يف رخآ ملع ةمجرت نيبو هتمجرت نيب طلخلا هيف عقوو 1 : ةطاحإلا )٠١0(

 ظ . هققحم كلذ ىلإ
 )١4 ةيكلاملا تاقيط بتك ةصاخو «لاجرلا رداصم نم ردصم ريغ يف هتمجرت .

 , ١/7 ص ٠ سداسلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا 206(

 , 7١ص «سداسلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا 20110(

 . 7598 . ص ؛سداسلا رفسلا «ةلمكتلاو ليذلا 21110(
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 21 ا ل ات دا تاع نما نال كاك م كح دامس هاربر ع حيد داع عادا جاور ع ويمر يح أ هلع ارق ةيسلدنألا تاتويبللا

 . يبرعلا نبا ركب يبأ يضاقلا هدج نع ىور ١١7 يرفاعملا هللا دبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم -

 ليلجلا يضاقلا هيبأ نع عمس ١١١ يرفاعملا دمحا نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب نمحرلادبع -

 ركبوبأ يضاقلا ناكف ءدحاو عبنم نم اولهن ءابيرقت دحاو رصعو دحاو تيب نم لاجر ةئس ءالؤه
 أدتبا ,هدحو ملعلا ىلع هدجم سسأ تيبلا اذهو ؛ اعيمج اوفرتغا هئمو « مهترئاد بطق يبرعلا نبا

 تويب فالخب كلذو ءءاضقلا ةطخ ىوس هدعب نم هتيب اونب الو هسسؤم لوتي ملو «هب ىهتناو ملعلاب

 نبا تيبل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةرامإلا ىلإ ىتح وأ ةرازولا ىلإ تمس مث ءملعلاب تهبن ىرخأ
 لظو .«بدألا ءامس يفو «ناطلسلا ةمدخ يف اهمجن عمل رخآ فئص نم تويب سكع ىلعو ؛نيدمح

 ىلا لخادلا «ىسيع نبا ديهش ىلإ بستنيو «ديهش نبا تيب لثم «نورق لاوط كلذو اعم امهيف اجهوتم
 ديهش نب ىسيع يلو مكحلا نب نمحرلادبع مايأ يفو '١4''. ةيواعم نب نمحرلادبع مايأ يف سلدنألا
 , 1١90 سلدنألا يف ءارزو هل ذختا نم لوأ مكحلا نب نمحرلادبع ناكو «ةرازولا ةطخ

 ضارقنا ىلإ ةباتكلاو ةرازولاو ةباجحلاو ةرامإلا نم ةينسلا ططخلا يف ءافلخلل ديهش ونب فرصت ١ دقو
 يذب يمس نم لوأ ديهش نب دمحم نب رمع نب كلملادبع نب دمحأ ناكو 2١١ «سلدنألاب ةيومألا ةلودلا
 دمحأ نب كلملادبع اضيأ ةيناطلسلا ةمدخلا يف ديهش نبا تيب نم زربو "7 سلدنألا يف نيترازولا

 | رمامأ دومصلا نم نكمتي مل ديهش نبا تيب نأ رهظيو "9 ءارعشلا يف دودعم وهو ؛هلبق روكذملا
 اهيمسي امك ةيربربلا وأ ةيسلدنألا ةنتفلا نإ «ةيومألا ةفالخلا طوقس ببسب سلدنألا ره يذلا لازلزلا

 نبا تيبو ديهش نبا تيب لثم ةديدع تاتويب اهببسب تبهذو «مولعم وه امك نيريثكب تفصع « مهضعب
 تاتويبلا كلت الإ ةداع سمت ال ةفينعلا ةيسايسلا تازهلا نأ ىلع .اًضيأ تاتويب اهببسب تأشنو «مزح
 رداق بقع دجو نإ رمتست اهنإف يملعلا ساسألا ىلع اهتيب ءانب ميقت يتلا كلت امأ « ماكحلاب طبترت يتلا

 7١8. .ص «. سداسلا رفسلا ,ةلمكتلاو ليذلا 0

 .8/ :ةقرو ,«طوطخملا مسقلا ؛ةلصلا ةلص ()

 .؟78 :ءاريسلا ةلحلا «رابألا نبا )١١5(
 .87 : سلدنألا حاتتفا « ةيطوقلا نبا )١١4(
 . 778 /- :ءاريسلا ةلحلا ءرابألا نبا )١١5(

 .؟م/- :ءاريسلا ةلحلا «رابألا نبا )١١0(

 نباءاالم .58 216 7٠ ص .يكم يلع دومحم اهتقح يتلا ةعطقلا سيتقملا باتك اًمفيأ ؟تيبلا اذه نع» رظنا )١١(
 .اهدعب امو ١/// :برغملا ىلح يف برغملا  ديعس

"7. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سئلدنألا ارا دامب خرق هبل هلو دام د دام دام ارد عاد اق ع احوس مرد و هد داق ع عد مع 2222

 صضعب تعرب دقو «ةياورلاو دنسلا ىوتسم اهنم : تايوتسم ىلع متي تاتويبلا رارمتساو «رارمتسإلا ىلع

 زعأ نم هيف اهدنس راص ىتح ؛نوتملا نم نتم دنس لسلست ىلع تصرحف ؛ لاجملا اذه يف تاتريبلا
 كلذ يفو «نونحس ةئودم يف لاع دنسب درفني ةرمج نبا تيب اذهو «ةلحرلا اهيلإ دشت يتلا ديناسألا

 دمحم نب ىلعألا كلملا دبع هدجو ... ةرمج نبا ... كلملادبع نب دمحأ نب دمحم» : كلملادبع نبا لوقي

 ىلع هئابآ ةطساوب هقيرط نمو ؛ديعس نب نونحس ىلع ناوريقلاب عمس دق ناك : ةرمج يبأ نب ناورم نبا
 نم قيرط انب ترم دقو ١١7 «يلاعملا ديئاسأ ةلج نم اذهو ؛نونحس نع ةنودملا يوري ؛ًابأف بأ ؛ مهقسن
 ءانبأ نيب دنسلا لاقتناو «ةرمج نباو يبرعلا نبا يتيب نع انثيدح يف دحاولا تيبلا دارفأ نيب دنسلا لاقتنا

 اذه دنسو ؛كلام مامإلا أطوم ةياور يف «يثيللا ىبحب نب ىيحي تيب يف كلذك دجن ٠ دحاولا تيبلا

 ءانبأ نيب طبارتلل ةروص ريخ نبا ةسرهف نم يتآلا صنلا يفو ءأطوملا ةياور يف ةبراغملا ةدمع تيبلا
 : هنع هللا يضر سنأ نب كلام هللادبع يبأ أطرم» : ريخ نيا لاق .دنسلا ىوتسم ىلع ةيسلدنألا تاتويبلا

 ناورم وبأ يضاقلا هيقفلا خيشلا اهب ينثدحف ,هللا همحر ؛يسلدنألا يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور امأ

 هللادبع وبأو ,دمحأ رمع وبأ :يامعو يبأ اهب ينثّدح» :لاق ... يجابلا ... كلملادبع نب زيزع نب كلملادبع

 انثدح :مهلك اولاق ءدمحأ نب دمحم نب يلع نب هللادبع دمحم ربأ ةالصلا بحاص رواشملا يمع نباو ؛دمحم

 ,ديزي نب دلاخ نب دمحأ رمع ربأ اهب ينثّدح :لاق ؛:ةعيرش نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هيقفلا اهب

 ,دمحم نب ميهارباو ؛حاضو نب دمحم هللادبع وبأ اهب انثدح ؛الاق .كلملادبع نب دمحم هللادبع وبأو

 هللادبع وبأ اهب ينثدحو :روكذملا ةيوارلا دمحم وبأ لاق ؛ىيحي نب ىيحي اهب انثدح :الاق ءزاب نباب روهشملا
 يبأ يضاقلا نع هب مهثدحو ... كلام نب سنأ نع روكذملا ىيحي نب ىيحي نع روكذملا حاضو نب دمحم

 ىسيع يبأ نب هللادبع نب ىيحي ىسيع وبأ هب ينثدح : لاق هيلع ًاعامس ثيغم نب هللادبع نب سنوي ديلولا

 كلام نع :ىيحي نب ىيحي هيبأ نع ىيحي نبا ؛ىيحي نب هللاديبع ناورم يبأ هيبأ مع نع ؛هيلع اعامس

 تيب امه «دانسإلا امهئانبأ نيب طبري ناتيب ءًالماك هدرون ملو دنسلا اذه نم رهظي )''١( هللا همحر

 مهنيب اميف نولصتي تاتويبلا ءانبأ نم ةكبش ىلع انفقول «هلك دانسإلا ًانلّذح ولو «يثيللا تيبو « يجابلا
 نم لماعو «دحاولا تيبلا ءانبأ نيب طبرلا بابسأ نم مهدنع تناك اذه ىلع ةياورلاف «دنسلا ةطساوب

 ةصرف لك نومنتغي اوناك انءاملع نأ فورعملا نمو «هتهابنو «هركذ ديلختو ثيبلا ةرهش لماوع

 ريدفت مهل ناكو «مهريغ مهل نوزيجتسيو «مهيوذو مهءانبأ نوزيجي اوناك امك «دنس ىلع لوصحلل

 هبابسأ نم لعلف «مزح نبأ تيبو ديهش نبا تيب ءافتخا صخي اميفو ؛ ءص «سداسلا رفسلا ؛ةلمكتلاو ليذلا (11)
 . نيتيبلا دجم ىلع ظافحلا ىلع رداق بقع دوجو مدع

 ./17-8/ ص ءهخويش نعهاورام ةسرهف )١١(

 "اا



 مة اعد عا عاطل مام ع اقأع هع عاق عدول اوبن ع عزو انام عادا ع تاع اع هاو اعوام 2 ءاعاو هم ا تاي ع ةيسسلدنألا اتويبللا

 ديناسألا نمو ءاهريغ يف ىتأتت ال ءايشأ ققحنت اهيفف «نينبلاب ءانبألا اهيف لصتي يتلا ديناسألل صاخ

 :دنسلا اذه «مهدنع ةريثك يهو «نيئبلاب ءانبألا لصت يتلا

 نم ًاريثك اهتءارق - ريخ نبال لوقلاو - تدهاش . . . نونحس بيذهت ءاهنم ةطلتخملاو :ةئودملا»
 :لاق .هدنع رظانتلا سلجم يف ؛هللا همحر ؛يجابلا يمخللا زيزعلادع نب كلملادبع ناورم يبأ يضاقلا انخيش

 .دمحم نب يلع نب هللادبع دمحم وبأ يمع نباوء دمحم هللادبع وبأو: دمحا رمع 9| :يامعو. يبأ اهب ينثدح

 ,©351)(. . . هدج نع هللادبع نب دمحا نب دمحم هللادبع وبأ هيقفلا انثدح :اولاق

 نم رخآ بناج ىلع فقن انناف «تاتويبلا ءانبأ نيب طبارتلا رهاظم نم هرابتعاب «دانسالا ىلإ ةفاضاو

 نمو .فيلآتلا نم فيلأت يف تاتويبلا نم تيب دارفأ نم ددع كارتشا وهو مهئيب يملعلا لصاوتلا بناوج
 نب يلع نب دمحم نب دمحم هتخا دلوو ركسع نب . . . ىلع نب دمحم هيقفلا كارتشا كلذ ليبق

 .«ةقلام مالعأ ١ باتك فيلأت يف )١١' هلمع مامتإ لبق هتينم هتلجاع ركسع نيا ناكو «سيمخ

 باتك هنا «دحاو تيب نم ةسمخ مهنم دارفأ ةتس هفيلأت يف كرتشا نم بتكلا نم سلدنألا يف كانهو

 : مه نوفلؤملاو 7"21١, ةنس ةرشع سمو ةئام لالخ كلذو ««برغملا ىلح يف برغملا»

 لسيما وسو هدللاةبع افلا ين فلفل ويس ]هل ايطاقا وينزل نور 1117 وو ةيدكللملا وا
 :يسبعلا رساي نب رامع نب .٠ . . «مهمساب تفرع ةعلقب

 . كلملادبع نب رفعج وبأ هنبا

 . كلملادبع نب دمحم يناثلا هنبا

 . كلملادبع نب دمحم نب ىسوم

 . كلملادبع نب دمحم نب ىسوم نب يلع

 : يلي اميف فيض روتكدلا اهطسبيف هيف ةكراشملاو فيلأتلا ةقيرط امأو

 .؟٠11 :هخويش نع ريخخ نباهاورام ةسرهف ()

 ؛ (اذكه) مهئابدأو ةقلام ءاهقف ضعب هيف عمج باتك» :هلوق ةقلام مالعأ باتكب فورعملا باتكلا لوأ يف درو 2210

 نب يلع نب دمحم نب دمحم هتخأ دلو هلمك دقو ركسع نبا . , . يلع نب دمحم ندفتملا هيقفلا هفيلأت أدتبا امم

000 
 . ١ ص ؛«فيض يقوش روتكدلا هققحم ةمدقم « برغملا ىلح يف برغملا (0)

 )١14( /5؟ :برغملا يف ديعس نبا : يف هرابخأ رظنت 1179-1177 .

 "ا



 تانانطملا قاتلا ندم ةيزوفل يقندفال الد كيتون علل تا جيتس مورا لج وع وا يوبحم ْ

 حيقنتلاب هولوادت ؛سلدنألا ءابدأ نم ةتس ؛ةنس ةرشع سمخو ةنس ةئام يف ؛ةثارولاب باتكلا اذه فلأو»

 هللادبعوبأ وهو فّلؤملا مساو «باتكلا فيلأت يعاود ررتكدلا ركذي نأ دعبو , «ًادحاو أدحاو ليمكتلاو

 هتعلاطم رّيصو» باتكلا اذه ىلع لبقأ نأ كلملادبع ثبلي ملو» :فاضأ ؛يرابحلا ميهاربا نب دمحم

 : هانبا هفلخو ... هضرغ قفاوب مل ام رصتخاو .يرابحلا هلفغأ ام هل فيضي نأ هرطاخ يف راث مث «انديد

 نب سوم هب دبتسا نأ ىلإ ... بدأ ةنازخ امهل لزي ملو ؛هادافتسا ام هل افاضأو ؛دمحمو .رعاشلا رفعج وبأ

 .. ,هارفألا نم هطقتلاو بتكلا يف هعلاط ام هيلإ فاضأو ءانتعالا دشأ هب ىنتعاف ... كلملادبع نب دمحم

 . «برغملا ىلح يف برغملاب ةامسملا ةيئاهنلا هتروص يف سانلل هجرخأف ؛يلع هنبا ىلإ هملساو

 ءامهيف مهنارقأ هؤانبأ لبو «بدألاو ةسايسلا يف تهبن يتلا ةيسلدنألا تاتويبلا نم ديعس نبأ تيبو

 تراص يتلا ةعلقلاب نصحت ةنتفلا مايأ يفف «7*25 ديعس نب فلخ تيبلا اذه نم رهظ نم لوأ ناكو

 .ةعلقلا ىلع ديعس هنبا هفلخو ءاهب دبتساو «ديعس ىنب ةعلقب فرعت

 يارب رف انلو هنل نيزك وا ةكلارتهفلو انك عريخي ا تل عزل نا اا ةةلؤر وعل ان زنق نعي

 نب دمحم ىيحي يبأ حرش كلذ نمو «تيبلا سفن نم هحراشو هفلؤم باتك نم رثكأ ةيسلدنألا تاتويبلا

 نو «ةفحتلا» مساب رهتشا يذلا هدلاو باتك مصاع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 . (١117 ةيهقفلا نينارقلا» مساقلا يبأ هدلاو باتك يزج نبا ركب يبأ حرش عينصلا

 ؛ مهتويب ةهابن خيسرتل مهنمز يف ةعبتملا ةيملعلا ديلاقتلا نم ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ دافتسا دقل

 . هترازغل هب ةطاحإلا لهسلا نم سيلف بدألاو ملعلا يلاجم يف هركرت ام امأ «مهيلهأ ركذ ديلختو

 يذلاو .هداعبأو هاياضق لكبو ؛هلك يسلدنألا ثارتلا نع ثيدح ةيسلدنألا تاتويبلا راثآ نع ثيدحلاو

 «ةيبدألاو ةيملعلا مهتاناكمإ نم نوديفتسي فيك اوفرع تاتويبلا هذه ءانبأ نأ وه ءانه هيلع ديكأتلا بجي

 اتلك يفو «ةايحلا رحب مهب جاه املك هب نومتحي ًابكرمو «ًانيح مهحومط قيقحت ىلإ ةيطم كلذ اولعجف
 يف تقلخو «حئادملاب مهنوصخي ءارعشلاو «مهيلإ ليمت بولقلا تلعج ًالاومأ اوبسك مهنإف « نيتلاحلا

 انم ةلواحم يف هنم برتقنس ام هلك اذهو «رئاودلا مهب نوصبرتي اوناكف ءدسحلاو دقحلا ةماعلا بولق

 . تاتويبلا هذه ةعيبط مهفل

 )١15( ضايرلا راهزأ . يرقملا : ١/١47.
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 : عساولا ءارثلا :ةعبارلا ةزيكرلا -4

 اكلم هسفن نلعأ نم مهنم انيأر لب ؛كولملا اومدخ ام ًاريثك ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ نأ انيأر دقل

 بصانملا نم امهو « ءاضقلاو ةباتكلا ةطخب مهنم ددع ىفتكا دقو «سلدنألا تاهج نم ةهج ىلع

 اوهجوتف «ءارعشلا باعل تلاسأ «ةميظع تاورث كلذ نم تاتويب تبسكو « نييسلدنألا دنع ةعيفرلا

 انثدحيو «بيطخلا نبا تيب ةلئاط ةورث ىلع تلصح يتلا تاتويبلا نمو ؛ حئادملاب انرشأ امك « مهيلإ

 نكت مل ةمعن تلصوتساف» :لرقيف هتيب ةنحم نع همالك ضرعم يف (نيدلا ناسل)بيطخلا نبا اهنع

 ةفاطنو ءراقعلا ةطبغو ,ناويحلا ةهارفو ,ةلغلا رحبت يف :لاثمألا تابر الو .رئاظنلا تاوذ نم سلدنألاب

 ,جاجزلاو ,نوعاملاو .شرفلاو .يثرخلاو ةينآلا ىلا ,.بتكلا روفوو ؛ةدعلا ةداجتساو ؛بايثلا ةعفرو .تالآلا

 رهظو.ثرحلا ناريثو ؛ةمئاسلا تحستكاو .ةيبقألاو ؛براضملاو ؛ةريخذلاو ؛بيطلاو (اذك) مكحملاو

 . (21١40 ..تانجلاو ىرقلا تصلختساو ....ليخلا داوذأو .ةحالفلا ماوقو ؛ةلومحلا

 : يلي ام دجن ميكحلا نبا هللادبع يبأ نيترازولا يذ ةمجرت يفو

 لام اهب عاضف . . . ةنتفلا ربدم اهب مهلغش . هلزانم ىلع ءاغوغلا دي تلوتساو . . . هللا همحر لتق»

 .17١21(يثرخلاو ,حالسلاو ةيلآلاو شرفلاو ةريخذلاو ,بتكلا نم ةميق اهل ملعي ال ضورعو .بتكي ال

 مهتيب ةهابن ىلع تيبلا اذه ءانبأ ظفاح دقل ؛ جاجح نبا تيب اضيأ اهئارثب تفرع يتلا تاتويبلا نمو

 . تاورث نم مهيديأ نيب ناك ام ببسب

 اهمومع يف اهنإ ثيح نكلو ءاهلج الو تاتويبلا لك تاورث نع ةيفاك تامولعم ىلع رفوتن الو

 نأ ىلع «ةلئاه تاورث تعمج امومع اهنأ ىلإ بهذن نأ عيطتسن انناف ؛ ةعيفرلا ططخلا اهيلإ تدنسأ

 كلت رثكأ امو «نحملا نم ةنحم تيبلا بيصت ام درجمب اهتاورث دقفت تناك تاتويبلا هذه نم ًاريثك

 كلتو «ميكحلا نبالو بيطخلا نبال ثدح امك ءاهيف فرصتلا يف ةماعلا دي قالطإ متي ثيح ؛ نحملا

 ةماعلا جاردتساو «بولقلا فيلأت اهجهن نم داري «سلدنألا ريغ يفو سلدنألا يف ةعبتم ةسايس تناك

 يشي ام بيطخلا نبا ةرابع يفو «معنلا لكب رثأتست تناك يتلا تاتويبلا ىلع مهتمقنو مهبضغ طيلستب

 نع اًئدحتم بيطخلا نبا لاق « ةهيبنلا تاتويبلا يوذ نيبو « ءامهدلا ١ نيب ًالدابتم ناك يذلا دقحلا اذهب

 هتمعن يلو نم ضيوفتب ىرخأ ةرم هدلب نوؤش هيلوتو «ةطانرغ ىلإ «هافنم نم هعوجر دعب «هعضو

 .2ا/5 /؟ :هسفن ردصملا (١؟9)
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 ضارعتسالاو رورشلل فادهتسالا نم اهئايدأ ىلإ فيه تداع دقف كلذ عمو ...» : هللاب ينغلا ناطلسلا

 ةطخس ةياعرو ؛ءامهدلا ةسايسب هللا هالتبا نم ةميش . نويعلا رزخ نم ثعبنملا رزشلا رظنلاو هروذحملل
 لبقي الو ؛ةغباس ةئيشم الو ؛ةذفان ةدارا هلل لعجي ال نمم .ءارهألا ةدبعو ,ءايبنألا ةلتقو ءءامسلا قازرأ

 نبا وهو «بيطخلا نبا يأر وه كلذ .١2 . . بدأب هللا عم سبلتي الو ؛بلطلا يف لمجي الو ةرذعم
 هئيع تدن دقف «ةماعلا ىلع لماحتلا اذه هنم برغتسي الو ««ةماعلا» يف «ةهبانلا ةيسلدنألا تاتويبلا دحأ

 . ةفورعملا هتلحر يف ةماعلا نم هومركأ نم قح يف ««ةضافنلا» هباتك يف ليبقلا اذه نم ءايشأ

 حدمو مهنم ةاضقلاو ءاسؤرلا حدم نم اورثكأو « مهنودفرتسي تاتويبلا يوذ ءارعشلا دصق دقو

 «ريثك ءيشف بيطخلا نبا هب حدم امو «يسلدنألا بدألا يسراد هابتنا تتفل يتلا رهاوظلا نم ءاضقلا
2 

 نبا مهنمو برغملا نم ىتح ءارعشلا همأدقل ءاهنم عضوم ام ريغ يف " ةطاحإلا " هباتك يف روشنم وهو

 نمحرلادبع نب دمحمو !١١١ «ةلمكتلاو ليذلا»باتك فلؤم ؛خرؤملا كلملادبع نبا وهو «كلملادبع
 .''' !"يطوسركلا 17

 يبأ نبا سابعلا وبأ مهنم برغملا نم ةعامج مهيف ؛ءارعشلا نم ددع نيترازولا اذ هللادبع ابأ حدمو

 .ءالؤهريغ يف ةريثك حئادم كانهو

 امب ءاوس «ريبك لضف سلدنألا يف ةيملعلاو ةيبدألا ةكرحلا ىلع ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ لضف نإ

 يف اهروص ضعب ىلع انفقو ةيملع ديلاقت نم هوخّسر امب وأ «عاضوأ نم هوُفّلأ امبو ماظنلا نم هوعدبأ

 تألتما نأ بجعالو «عيجشتلا ناولأ لكب ةيبدألاو ةيملعلا ةايحلل مهعيجشت وأ «ةقباسلا تاحفصلا

 هذه نكلو «مهئامسأب تاقبط بتكو «ةينادلب مجارتو سراهف نم سلدنألا يف ملعلا لاجر بتك

 رصانع مهأ نم تاتويبلا هذه تناك دقل «سلدنألا ىلع ًالابو ىرخأ ةهج نم تناك تاتريبلا

 ةيسلدنألا تاتويبلا تناك سلدنألاب تفصع يتلا عزاعزلا لجف «سلدنألا خيرات تّزه يتلا تابارطضالا

 . ةيكيلوثاكلا اليبازإل ًاغئاس اماعط اهتاتويب اهتملسا نأ ىلإ سلدنألا تحتتف نأ ذنم كلذو ءاهل كرّحملا

 )١( :قباسلا ردصملا 1451/4.
 )١171( 77ص « ؟ ط :قباسلا ردصملا 60.

 اهيف رعاشلا ظح نوكل سلدنألا ىلا ءاجتلالا ىلإ نماثلا نرقلا يف ساف ءارعش نم ريثك رطضا دقو : هسفن ردصملا (18؟)

رعشلا : ءارعشلا ىلإ مهنم ءاهقفلاو ءاملعلا ىلإ جوحأ اوناكف نيرم ونب امأ هدلب يف هظح نم رفوأ
 يف يبرغملا 

 ١5955. ص « نيرم ينب رصع

 .7048/7 :ضايرلا راهزأ ( 1
 .100 /١؟ :ةطاحإلا (١؟4)

 ."5 : مالعألا لامعأ (10)

 ؟ا/و



 0 000000011 يم سلدتأالا تاستتوسكسللا

 : سلدنألا طوقس يف تاتويبلا رثأ

 برحلا تمرطضاف ءاهتاعازن اهعم ةلماح سلدنألا ىلإ ةحتافلا لئابقلا تلخد سلدنألا حتف ةادغ

 «عيمجلا براحت يلاوملا نم ةفئاط ترهظ نأ ىلإ ةيرئاشعلا بورحلا أدهت ملو ؛ةينميلاو ةيسيقلا نيب
 وأ «ةيسلدنألا تاتويبلا تلطأ «ناورم ينب لاوز رداوب ترهظ املو ؛ 21” هونبو نوصفح نبا مهدوقي
 اومس نم ةماعو «سلدنألا دسج ةقزمم ًالامشو ًائيمي برضت تراصو ءاهنورقب «حصألا ىلع اهضعب

 ةيقبو ةعامجلا خيش» اذه ناكو ءروهج نباو دابع نبا يتيب لثم تاتويبلا يوذ نم مه «فئاوطلا كولم
 هل نكي ملو 7 نون ينبو 211 ةهبانلا تاتويبلا نم اضيأ ناكو دوه نباو "2١ « ةرازولا تويب نم فارشألا
 (1"؟!«شويجلا اوداقو اورهتشاو ؛اومدقت اهيفف ؛رماع يبأ نب دمحم روصنملا ةلود يف الإ ةهابن الو ةسائر
 ةدم تناك اهنكلو «ًةدم اهنيب اميف سلدنألا تمستقا يتلا ةيسلدنألا تاتويبلا حامج نوطبارملا حبكو

 فعض «يطبارملا دوجولا نم تدافتسا دق تناك «ىرخأ ةيسلدنأ تاتويب تلغتسا ام ناعرسو «ةليلق

 ةطخ اهؤانبأ يلو تاتويب اهنم ريثك ناكو «هتاهجب اهنم لك دبتساف «مهيلع نيدحوملا مايقو نيطبارملا

 بلطب مهتدجنل سلدنألا ىلإ اومدق اوناك نم ىلع سمألاب نيطبارملا ءافلح بلقني اذكهو ءءاضقلا

 موي ناكو ءاضقلا ةطخ هلبق هوبأ يلو «ريهش ملع تيب نم وهو «ةبطرق يف نيدمح نبا راثف ١ ””ههنم
 فرشو ؛ةناكملا ولعو ةهابنلاو ةهاجرلا نم عيهم ىلع أشن ناكو»نوسح نبا يضاقلاو ”١4١ اًيضاق هدرمت
 ناورم وبأ يضاقلاو «ةيسلدنألا تاتويبلا لج ةفص يهو ١ 4'' ؛ملعلا بلطو تيصلا دعبو تاذلا
 , ةيسرمب ةريبكلا تاتريبلا لهأ نم لكو»رفعج يبأ نب هللادبع وبأ يضاقلاو ”١4 زيزعلادبع نب كلملادبع

 دحأ : وهو «ةلويرأب يضاقلا مصاع نب دمحأ ةيمأ وبأ يضاقلاو «١447 اهتسائر دلقت مث ؛اهب ىضقتسا

 , 1457 يزج نب نمحيرلادبع نب فسوي رّمأتملا يضاقلاو ١2؟* «ةهابنلاو فلسلا يلوأ ؛ءابسحلا ءاسؤرلا
 )١15( قباسلا ردصملا 6

 . ١4 مالعألا لامعأ م1
 لل مالعألا لامعأ 1١(

 )١9( العألا لامعأ : ١ .

 ريمألا عوضوملا طسب دقو «فسوي مادقتسا ىلع دمتعملا عجش نمم اوناك سلدنألا ءاهقف نأ فورعملا نم 0(

 .هتاركذم يف نيقلب نب هللادبع

 ) )1١41١مالعألا لامعأ 16.
 ,.؟هه-64 : العألا لامعأ (4١1؟)

 .؟ هم: (دلعألا لامعأ 2(
 ) )1١4مالعألا لامعأ : 7

 , 1 مالعألا لامعأ 4
 .«هريغ اهب رمآتملا يضاقلا نأ يدنعو» : رمآتملا يزج نبا ركذ نأ دعب بيطخلا نبا لاق 71 أ دلعألا لامعأ )١3(

 "الك



 تاءايطعلاو تانلقتلا' قمتنؤربق ::نسلدنالا ! . هيما دارنا مم الا كلم ا او هن ا مو

 . ةهيبن تاتريب نم مهلك «دحاو قسن يف مهربخ بيطخلا نبا قاس دقو «نورمآتملا ةاضقلا ءالؤه

 يف كلذب اولجعو « مهتاهجب اودبتسا انيأر امك مهلكو «ةلالجو دجم ةدايز نيطبارملا مايأ اوكردأ مهلكو

 تدازف «لامشلا يف ةينارصنلا كلامملا كلذ لبق  مهلمع ىرغأ دقو «نيطبارملا مهئافلح ةلود طوقس

 «كاذنآ سلدنألا تحاتجا يتلا ةمراعلا ىضوفلا ةرمغ يفو ؛نيملسملا نم اهرواج نمب اهشرحت نم

 :ةياهنلاب ًاعينتم رعاشلا لاقف «سلدنألا طوقسب كلذب ةرذنم ةلطيلط تطّقس

 طلغلانمًالاهبماقملاامف مكيطم اوثح سلدنأ لهأأي

 طسولا نم الوسم ةريزجلا بوث ىرأو هفارطأ نم لسني بوثلا

 1417 طفس يف تايحلا عم ةايحلا فيك انقرافيإل ودع نيب نحنو

 .طق درتست ملو «اهركذ قبس ىتلا تاتويبلا نم وهو «نونلا يذ نبا نم تذخأ ةلطيلط تناكو

 اوناك ةيسلدنألا تاتويبلا ءانبأ نكلو ءاهريرحتو سلدنألا ديحوت يف مهدهج نودحوملا لذب دقو
 ةلود تناك نأ دعبف «نايصعلا نم هيلع اوناك ام ىلإ اوداع «مهفعضب اوسحأ ام درجمبف «داصرملاب مهل

 ؛ًاربخ هتدر الإ ًاربح الو ؛ًارثأ هتريص الإ انيع اهنم كرتت ملف ؛راوثلا بشع نم ضرألا تقن» نيدحوملا

 نوضو ؛رانلا نتفلل تلعتشاو راوغلا ترثك»و ديدج نم راوثلا تراث 2١440 «ةدحاو ةوعد ىلع ةمألا تقفتاو

 قرشب شيندرم نبا تيب ةرتفلا هذه يف ةيزتنملا تويبلا نمو )2١45. «رافكلا دورب يبص دالبك

 رومأ يف اهب هيلإ عوجرملاو ؛ةدلبلا ردص» باطخ نب ركبوبأ ناكو ةيسرمب باطخ نبا تيبو ''*'”سلدنألا
 ينب تيب لصل يتب :تينز 1017 دره نبا كتييير 3917 ةقرتعب مكح نبا تيبو !١*١ (لحلاو دقعلا

 ناك ةرملا هذه عقو ام نإ لب «ناورم ينب كلم لاوزب تلصح يتلا ةاسأملا رركتتو .١2*؟!ةلوليقشا

 « ضعبلا مهضعب برحب اوفتكاو «ىراصنلا ءاضرإ ىف ًاريخأ ةروكذملا تاتويبلا تقباست دقف « عظفأ

 اوناك مه لب «نيثرتكم الو نيئباع ريغ تاتويبلا ءانبأو ,ةعطِق ةعطق عيضت سلدنألا تناك كلذ ءانثأ يفو

 يف يمالسإلا دوجولا رصحناف ! مهل ءاضرتساو مهفطعل ًابلج ؛ عقاومو ًائوصح ىراصنلل نومدقي

 ١01. /54 :بيطلا حفن « يرقملا ١50(
 )١5( :مالعألا لامعأ 717١.

 717٠١. :مالعألا لامعأ (159)
 ) )16١ص . قباسلا ردصملا : يف تيبلا اذه رابخأ رظنت 777 .

 ) )151١:مالعألا لامعأ 77/5.
 ,؟ 75 ص ,مالعألا لامعأ (65؟)

 . ؟الا/ل ء 306 ص ؛مالعألا لامعأ (١1ه9؟)

 ١/1 :ةطاحإلا )١55(

 "ا



 ادلب 23 ند د 2و6 044 250 هنا جدام وات قلل ملعب وار طماجالا ست ةيسلدلنألا ااتويبلا

 عماطم نأ ىلع «ةقلامو ةدنرو ةطانرغ يف ازكرتم يقبو ؛يفرشلا بونجلا ىصقأ يف عقاولا ثلثملا

 ةلوليقشا نباو «هتيب ةهابن هل عفشي ةدنر يف ميكحلا نبا رهظ ذإ ؛ كلذ لك عم هتنت مل تاتويبلا باحصأ

 نكمتت مل سلدنألا نم ىقبت ام ةيامحل ةثوعبملا ةينيرملا ةيماحلا نإف عامطألا هذه لك مامأو «ةقلام يف

 ؛هتيب ءانبأ ةحلصم ىلع ارطخ ةيماحلا ةدم يف ىري ناك رصن ينب تيب نأ ىلا اذه «رايهنالا اذه فقو نم

 رماع يبأ نب روصنملا ناك .سلدنألا طوقس كلذ لك ةليصح تناكو « سئاسد نم عاطتسا امب اهمواقف

 رجحو ةطلسلاب دبتسا» امدنعف «ةيزكرملا ةطلسلا ىلع تاتويبلا ةروطخخ ىلإ  قذحلا يسايسلا وهو  نطف

 ميطحت أدبف .هعماطم ددهتي ارطخ ةيمأ ينبل ميدقلا ءالولا تاذ رسألا هذه عيمج يف ىأر ؛ةفيلخلا ىلع

 . 26 مهتمارك ىلع ءاضقلاو مهتكوش رسكو مهلالذإب وأ هبزح يف لوخدلا ىلإ اهلاجر ةلامتساب امإ ؛اهتلتك

 ؛ سلدنألا خيرات نم ًأدج ةمدقتم ةرتف يف يهتنت ال يتلا اهعامطأ نع ةيسلدنألا تاتويبلا تنابأ دقل

 رابك نم ناكو هنودجنتسي سابطرأ اودصق مهموق سوؤر نم ةعامج نأ «سلدنألا حاتتفا» باتك يفف
 لكل راص» ةعيض ةئام نيرخآ عطقأو ؛ديبعلاو منغلاو رقبلا نم هيف امب ارشجم مهدحأ عطقاف «نييعاطقإلا
 2319306: . . عايض رشع مهتم دحاو

 ينب يلاوم نم تاتويب ةبطرقب ناكو» :ةعومجم رابخأ بحاص لوقي اهركمو تاتويبلا عمط نعو

 ,2059 0: . . فيرحتلا هيلع نوقليو (اذك) فسوي ىلا نوفلتخي

 ؛ ةيسلدنأ تاتويب ةصرفلا تلبتها ؛ سلدنألا تجر يتلا ةفورعملا هتروث نوصفح نب رمع راث املو

 رئاثلا الامو «نايصعلا هجو نع فشكو «فالخلا هنم ميهاربإ نلعأف « جاجح ينب تيب اهتعيلط يف

 نبا ٠ 21040

 ٌرلع» بيطخلا نبا ركذ اميف كلذ بابسأ نمو «ناورم ينب دهع ىلع تاتويبلا يوذ نم راوثلا ددعتو

 1170. .ضعبل ناعذإلا نم مهضعب فنأي فارشأ ”نيرئاثلا كئلوأ نأ ركذي مث «« فونألا خومشو ؛ممهلا

 )١106( م ةلودلا ماظن لالتخا أدب انه نمو» :لوقيف همالك يكم عباتيو « يكم يلع دومحم هققحم ةمدقم « سيتقملا 4

 هتشقانم لحم لحملا سيلو ءرظن هيف لوق اذهو .

 .57 :سلدنالا حاتتفا (161)
 40: ةعرشجمم رابخأ ( 1910
 14-50 : مالعألا لامعأ (158)
 .75 ص « مالعألا لامعأ (159)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق :؛ سلدنألا ناو هادا كا أدع ل كان د5 ناك حب دم د 2 حان و مالا داع ورم حل كاع ولك

 '"١١( ةلاتشق كلم ىلإ ديلا دم ىلإ «ةاضقو ءاملع تيب وهو «نيدمح نبا تيبب عمطلا لصو دقو
 «ةلاتشق كلمب نيدمح نبا ناعتسا «ةعامجلا ىلإ هدريل هشيجب نيدمح نبا ىلإ ةيناغ نبا فحز املف

 نم ةجحلا يذ رشاع يف ةبطرق ىراصنلا نيدمح نبا لخدأ» مث «هترصن ىلإ كرحتف «ةبطرق يف هعمطأو
 رانملا اولزنأو ,نامشع فحصم . اومعز . اهنمو .هفحاصم اوقزمو ... ءدجسملا اوحابتساف ... ؛نيعبرأ ماع
 ,هسأب ةدشو ةيناغ نبا ربص نم رهظو ,ةنيدملا تدسفأو قاوسألا تقرحو ؛ةضف هلك ناكو ةعموصلا نم

 . 1! نيابآ ام ددعاف قدصو

 كلم نع عافدلل رطضا ىتم ىراصنلا ىلإ هدي دمي مل ةمكاحلا تاتويبلا نم تيب دجوي املّقو
2379 , 

 يف تابارطضالا نم ليلق ريغ ردصم تناك يتلا سئاسدلا يف بيصنب تكراش يتلا تاتويبلا نمو

 ةجرحلا ةدملا كلت يفو «سئاسدلا كلت تناكف ؛بيطخلا نبا تيب سلدنألا خيرات نم ةقحاللا ةرتفلا

 طوقسب تأدتبا يتلا ةلحرملل ةياهنو « سلدنألا طوقسب عارسإلا لماوع نم «سلدنألا خيرات نم
 . ةلطيلط

 نمو «ريزولا ينبب نوفرعي هدادجأ ناكو ؛2 ١7 ةقيرعلا ةيسلدنألا تاتويبلا نم بيطخلا نبا تيبو

 ضرغ يف بيطخلا نبا دادجأ دحأ «دوه نب فسروي نب دمحم ةبتاكم ميدقلا يف هتيب ةهابن لئالد

 ! رخفلا ليبس ىلع بيطخلا نبا نيدلا ناسل ربخلا اذه دروأ «ةلاتشق ناطلس جوز ةكلملا ىلا ةعافشلا»

 يأ هنع فرعي ملو «ةطانرغ يف دقعلاو لحلا بحاص وهو هتايح نم ًاريبك ًارطش بيطخلا نبا ىضق دقو

 ماظنا نم ناك ام الإ ءهدجمو هتيب هاج ىلع ظافحلا رارمتساب هتياغ تناك «سلدنألا حلاص يف فقوم

 ليولاو «هيمودخم ءادعأو هئادعأ : ءادعألا عم عارص بيطخلا نبا ةايحو ١١47 هتفيظو هنم اهتبلطت راثناو

 هباتك يف يلج كلذ رهظ ؛ هتافو ليبُ الإ ةثراكلا لوه بيطخلا نبا رعشتسي ملو ١79 هليبس صضرتعا نمل

 117 . مالعألا لامعأ»

 ) )1١:ةطاحإلا 140/4".
 .؟54-710 ص ,قباسلا ردصملا 51

 . 7١17 ص : مالعالا لامعأ يف هرابخأ رظنت «فاحج نبا يضاقلا ةلقلا ءالؤه نم (177)
 )١71( ص : ةطاحإلا نم عبارلا ءزجلا يف هملقب هسفن ةمجرت هتمجرت يف رظنت 418 .

 . مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا لوسرلاب انيعتسم اهبتك يتلا ةيزاجحلا هلئاسر كلذ نم (115)

 : باتكلا نم ةديدع نكامأ يف ؟ ج « بارجلا ةضافن (116)
 و 11/4 يتنس " نيب روكذملا هباتك فلأ بيطخلا نبا نأ مالعألا لامع ققحم لاسئفورب ىفيل ركذ 2598 . ص )١115(

 هنا ركذ بيطخلا نبا نأ ريغ نايز يبأ ريغصلا ناطلسلا ىلع يصولا ركب يبأ ءاضرإ هب دصقو « هيفن مايأ 87

 باتكلا هببسب ىلمأ يذلا وهو تاونس عست هنسو مكحلا يلو يذلا رصن نب ليعامسإ نب دمحم ةلود يف هفلأ

 ١ . 597 :؛مالعألا لامعأ»
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 1 ا احل أ كاد كاد ورم م كرب دن رع قسط درك م كسور ما تي مرا هدو يسع كالو عا و هلي ةيسسلدنألا اتويببللا

 : اريخأ

 :تساق' اذإف « لاح ةيأ ىلعو . . . عظفأ ناك رشلا نأ ريغ ءاهرشو اهلضف سلدنألا تاتويبل ناك

 مولع نم اهؤانبأ هفّلخ امب اهتدّلخ اهنإف ؛ اهعامطأ ببسب سلدنألا عايض يف تمهاس تاتويبلا هذه

 ,بورجلا فقاوم نع لقن امو ؛تاقبطلا نم ءاملعلا يف فنص امو تاعوضوملاو تالصلا دهاشلاو» .بادآو
 اكلم «روثنملاو موظنملا نم 00007

 اهنم دادعأ برغملا يف ترقتسا دقو «نآلا ىلإ ىرخأ تلازامو «تاتويب سلدنألا باهذب تبهذ

 ,'2)(ليدج مسا هل ذختا رخآلا اهضعبو «تيبلا ةيمست لصأ ىلع ًاظفاحم لازي ام اهضعب

 امو «ةيسلدنألا رداصملا اهزربت امك ءاهلذابمو اهنساحم يف ةيسلدنألا تاتويبلا ةروص يه كلت

 زواجتي راطإ وهو «ماعلا هراطإ يف انروصت هب اندصق امنإ اننكلو «لوقلل اعستم ثحبلا يف نأ يف كشن
 حتفنت اهانلوانت يتلا اياضقلا نم ةيضق لك نإف الإو «هداعبأ لكب سلدنألا خيرات ىلإ تاتويبلا هذه دودح

 .اهيف ًافرط ناسنإلا نوكي ةيضق لك بعشتب بعشتت كلاسم ىلع

 . 7594 ص «؛قباسلا ردصملا (170)
 بأ دافحأ «نييسافلا تيبب ةدم لنم اهؤانبا فرعيو دجلا نبا تيب هب فرعت ديدج مسا اهل راص يتلا تويبلا نم )١16(
 رداقلادبع موحرملا ةمجرت لاسنفورب يفيلل «ءافرشلا وخرؤم ١ باتك تببلا اذه نع رظنيو « يسافلا نساحملا

 ةرسأو ؛ جاجح ينب ةرسأ اهنم «ةريثكف اهئامسأب تظفتحاو برغملا يف ترقتسا يتلا امأو ١59 ص يوالحلا

 .ةيمهأ نم ولخي ال لمع وهو ؛درفم ثحب ىلإ جاتحي برغملا يف رسألا ةعباتمو  ميكحلا نبا

 نك



 تا ا ا لا ا 0 00000ب

 عجارملاو رداصملا
 : رداصملا : الوأ

 :ليعامسإ ديلولا وبأ « رمحألا نبا

 . ةفاثلا راد« توريب (ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا قيقحتو ةسارد « نامجلا دئارف ريثن

 .ةلاسرلا ةسسؤم « توريب «ةيادلا ناوضر دمحم روتتكدلا قيقحت «نامجلا ريثن

 : فلخ نب نايح ناورم وبأ « نايح نبا

 ل عا لا ولا هير راقب يوااقنألا لانا نم نقسم

 يبرعلا باتكلا راد « توريب

 .فو ءاتيملاش ب قيقحت ؛(سماخلا ءرجلا) سلدنألا لهأ ءابنأ نم سبتقملا

 دورا رمل قاع دوس رك « يحبص .مو «يطنيروك

 : يناملسلا نيدلا نال « بيطخلا نبا

 ةبتكم « ةرهاقلا «نانع هللادبع دمحم روتكدلا قيقحت «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 .ما91/ا/ « يجناخلا

 عباطف «ةجنط «روقش مالسلادبع روتكدلا جيرختو ميدقتو عمج . . . . :ةطاحإلا

 ّْ .لامشلا

 يفيل قيلعتو قيقحت « ةيناثلا ةعبطلا « ( ةيمالسإلا ايئابسإ خيرات ) : مالعالا لامعأ

 . فوشكملا راد ءلاسنفورب

 : دمحم نب نمحرلادبع « نودلخ نبا

 باتكلا راد« ةرهاقلاو ؛ ينائبللا باتكلا راد « توريب «٠ ؛نودلخ نباب فيرعتلا

 ١ .يرصملا

 : يشكارملا دمحأ نب دمحم « يراذع نبا

 2 توريب «لاسنفورب يفيل .او ؛نالوك .س .ج «قيقحت « يناثلا ءزجلا « برغملا نايبلا

 ا . م9571١/ « ةفاقثلا راد
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 271111 00000 يي تنال كايد خوبميشللا

 : رفعج وبأ « ريبزلا نبا
 . (ةصاخ ةروص) ةطوطخملا ةعطقلا « ةلصلا ةلص

 : ةيطوقلا نبا

 « توربب « نييعماجلل رشنلا راد رشن «عابطلا سينا هللادبع قيقحت « سلدنألا حاتتفا خيرات

 .ما61/

 : كلملادبع نبا « يشكارملا

 «ةفيرش نب دمحم روتكدلاو « سابع ناسحإ روتكدلا نيذاتسألا قيقحت «ةلمكتلاو ليذلا

 روتكدلا قيقحتو ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ رشن نم نماثلا ءزجلاو «ةفاقثلا راد . توريب

 : ديعس نبأ « يبرغملا

 « ةيناثلا ةعبطلا فيض يقوش روتكدلا هيلع قلعو هققح ٠ برغملا ىلح يف برغملا
 م فراعملا راد «ةرهاقلا

 : سابعلا وبأ « يرقملا

 . يمالسإلا ثارتلا ءايحإ قودنص رشن «ةذتاسألا نم ةعامج قيقحت « ضايرلا راهزأ -

 ( رداص راد « توريب « سابع ناسحإ قيقحت «٠ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .(تء.د)

 : لوهجم فلؤم

 .(ةروصم ةعبط) « يتنيوف ال ويليما ةعبط نع هماسأ دمحمم رشن .ةعرومجم رابخأ

 . (ةصاخب ةروص) طوطخم : يروتئملا تسرهف

 مذ



 طم

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنأالا نع دال هاحإ 2 دانك تاع هنأ اه 28 خف عر هاق هلع كا م حاقد أك ه اعاد 4 4م أهي عع تان ع

 .اريدوك روكسيسنرف ةعبط نع قافآلا راد رشن «هخ ويش نع (ريخ نبا) هاورام تسرهف

 : ةيبنجألا عجارملا : ايناث

 131 ةسدانعأاو 81ةسانال زل لعواتك 222101 :

 طوس ل105 0مم هقأات عمد 815عتمقت عمد 0ع هلحفسل دلت (©ةسناتقم ةطصلملسكتعد), (©هدمعزو

 دانمع1101 0ع آماادأ عمعاممع5 ن1 عم ع05), 1مماتانأم لع 000مء وعن همر هأ 00

 مم

 112:32 آراتتكد ةهز18 :

 آه 50616060 815موصهصتت كان صقصف هل 221 لعا دلت ؟هنم (خر دل ةعاول 3 ن2 6501

 لعد هوتتهقعم), (0025ز0 نان م6101 لع ادتكلا دات عق3عا0تعو5 كعمأت1 1 205).

 نر





 نييسايسلاو ءاملعلا ئم ةيسلدنآ ةرسأ : مصاع ونب
 رمحألا ينب رصع يف ةطانرغ يف مهرثأو

 ما 591 ١١18 / هال تك





 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم نورق : سلدنألا 0022-22-2 دل امل ل ل عع لس لع ع عع عع ع عام مع ع هع

 نييساليشلاو ءاملعلا نس ةيسلدتا ةرسآ :مضاش وني
 رمحألا ينب رصع يف ةطانرغ يف مهرثأآو

 ما 231 ازا / هلال تعم
 (*!يخوطلا دمحم دمحأ :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 ةرسأ مصاع ونبو . مصاع ينب تيب وه سلدنألا تاتويب رهشأ نم ًاتيب ةساردلا هذه لوانتت

 رخآ ةطانرغ يف « رصن ينب رصع يف « ةطانرغ يف ةيسايسلاو ةيملعلا ةايحلا يف تمهسأ ؛ةريهش

 . سلدنألا يف ةيمالسإلا لقاعملا

 ظ8فالاا ذذذاتاا : ذ 8ظفلل1آغ/ 01 1111-0-5

 مآ 5

 "128111 10118 آلآ 018414104 1171 1111860613 01 8ذلالآت

 ظطامف 231411 635 - 807 ن.8 / 1438 - 1492 خيم
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 ظمأ. ططسصعل 8/تنطقسنت 20 10-181اضن1ل

 '1طلك طومعع لعفتد هتتط همع 02 اطع ةةممانك ةةست] لعد: 8ظوصات ةقوعنسب اللطم م13360 ةه

 اسصممراممأ 016 زم طع اماعا] ععطدقل ةمل مماتتعمل انقع زم 0ةمهلو لدعم طع 11عام 01 قا

 فل فطسمت (8ةمات لدم اطع ادقأ آةاوستع [؟نص علمس لق 5مم

 . جاهوس عرف طويسأ ةعماج « بادآلا ةيلكب خيراتلا مسق سيئر ؛ ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا يف هاروتكد 2#(

 "مال



ع
ي
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م
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 22م ل ا ل ل مع سس ع مع ع منع

 بناوج نم بناج يف عطسي اهمجن ناك يتلا رسألاو تاتويبلا ضعب روهظب « سلدنألا خيرات زيمتي

 رهز ونب :رسألا هذه نم .دالبلا يف رومألا ةفد ةرادإو ةيسايسلا لاجم يف قلأتت وأ « ةفرعملاو ملعلا

 اوزرب نيذلا ديهش ونبو «ةفسلفلاو هقفلا يف اوزرب نيذلا نييبطرقلا دشر ونبو «بطلا ةعنص اوئراوت نيذلا

 ونبو «ةرازولا مهضعب ىلوتو ؛هقفلا يف ةياغلا اوغلب نيذلا نييسرملا باطخ وئبو ءرعشلاو بدألا يف
 يمتني نيذلا بيطخلا ونبو «ةرازولا بصنم نوثراوتي اوناك نيذلا جارسلا ونبو «ةشامك ونبو ءريدح

 لوقي يذلا «(م17175 /هالال5 :ت) بيطخلا نيدلا ناسل :ريزولا «رعاشلا بيدألا ملاعلا مهيلإ

 : هبسنو هتيبب ارختفم

 3 وسلا ابدت ناز ٠ كادوا قالت ىو

 يف مهم رثأ هل ناك يذلا ءمصاع ينب تيب وهو «ةزرابلا تاتويبلا هذه نم اتيب ةساردلا هذه لوانتتو

 نكرلا يف اهكلم رصحناو «م1778 /ه4*71 ةنس يف ةطانرغ يف تماق يتلا (رصن ينب) رمحألا ينب ةلود

 اهنم تنوك يتلا ؛"”ريلش لابجو ؛7"2 تارشبلا لابج ثيح ءايريبيأ ةريزج هبش نم يقرشلا يبونجلا
 .اهنع عافدلا لهسي ةنيصح ةعلق

 بصنم نأ فورعملا نمو اذه . 187 ص 2 ١ ج « طابرلا) « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ «يرقملا 00

 هب دصقي ناك ثيح ؛يمالسإلا قرشملا سكعب ؛ءارزولا سيئر وأ لوألا ريزولا ينعي ناك «سلدنألا يف بجاحلا

 . هيلع ةيعرلا لوخد مظنيل ةفيلخلا بابب فقي يذلا لجرلا
 اهيلع قلطيو اهقئادحب رهئشتو ؛ةطانرغ يبرغ بونج ءايريبيأ ةريزج هبش قرش بونج يف عقت «تارشبلا لابج )١(

 ؛«؟ ج «نانع هللادبع دمحم قيقحت .ةطانرغ رايخأ يف ةطاحإلا «بيطخلا نبا :رظنا هامادزهمدد5 ةيئابسإلاب

 : ١18 ص , (9١ا/ه .ةرهاقلا)

 دنع اهناعمل ةدشل كلذو «سمشلا لابج ينعتو !(075 50أ1ةيئانق رأ 301 هركنن# ينيتاللا مسالل فيرحت «ريلش لابج ()

 رجحلاك ريصي ىتح اهيلع دمجي يذلاو اءاتشو افيص ةعصانلا جولثلاب ةاطغملا اهممق ىلع سمشلا ةعشأ ساكعنا

 نم اهبرقل ًارظنو نيتاسبلاو قئادحلاب اهحوفس ةعارز ىلع دعاس امم لابجلا هذه نم نويعلا رجفتتو «دلصلا
 ؛ ةجلثملا لابجلا يأ 5ذه::د 26/208 مساب مويلا لابجلا هذه فرعتو , اهب خانملا ةدورب ةدش نم ديزت تناك ؛ةطانرغ

 خيرات يف سفنالا ةحرف باي نم ليدج يسلدنا صن ىييطانرخلا بلاغ نبا :رظنا ءأرتم 4/١" اهعافترا غلبيو
 وطلا يف ضرألا طسب «يبرغملا ديعس نبا ؛4١ ص :(م1905 « ةرهاقلا) عيدبلادبع يفطل قيقحت ؛ سلدنألا
 راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا «يريمحلا ؛!١٠٠ ص « ١190/8( «ناوطت) سيئيخ تيلرب ناوحن قيقحت « ضرعلاو

  بيطخلا نبا نيدلا ناسل تادنهاشم (يدابعلا راتخم دمحأ ؛ 747” ص م1 توريب) سابع ناسحا قيقحت

 8١/. ص. 5 ج ؛ (م1504 « ةيردنكسألا ) هلئاسر نم ةعومجم
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 هك اد ا 21 ا دك ان تر تال هاك د11 كال حاج ع اج م كل يايا اع تا 2 ان ب ط2 ب لل نس ان 2 كدا نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ :مصاع ونب

 يبرع دئاق دي ىلع «سلدنألاب يمالسإلا مكحلل دهع رخآ لثمت يتلا ةيرصنلا ةكلمملا هذه تماق

 نب فسوي نب دمحم هللاب بلاغلا وهو «جرزخلا ديس ةدابع نب دعس ىلإ هبسن عفتري يراصنأ يسلدنأ
 هداهجو «هتيسورفو دئاقلا اذه ةعاجشب نورصاعملا نوخرؤملا داشأ دقو .(م1717717 /ه1/1 :تا) رصن

 ؛ مهكولم رايتخا دنع «سلدنألا لهأ دنع ساسألا يه تناك تافصلا هذه نأ اوركذو ودعلا ةرواغم يف

 ,ناسرفلا عربي اسراف اودجو اذإ اوناكف ؟ايريبيأ ةريزج هبش يف مالسإلا خيرات نم ةجرحلا ةرتفلا هذه يف

 . 2"! «اكلم هوبّصنو هترصن يف اوتفاهت .داوجألا عربي (داوج وأ

 ينب اهكولم فنك يف ةطانرغ ةكلمم يف تشاع دقف «ثحبلا اذه عوضوم مصاع ينب ةرسأ نع امأ

 سماخلا) يرجهلا عساتلا نرقلا يف اميس ال «ةعمال ةيسايسو ةيملع تايصخش اهئانبأ نم زربو ءرصن
 ملاعلاو ريزولا لتقم دعب ةصاخو ةيبرعلا ةيسلدنألا ةياورلا اهيف تفعض يتلا ةرتفلا يهو «(يداليملا رشع

 خيراتل يبرع ردصم مهأ ربتعي يذلا «(م1775 /هالال5 :ت) بيطخلا نب نيدلا ناسل «يطانرغلا

 . ةطانرغ ةكلمم

 الإ «ةريهشلا ةيسلدنألا ةرسألا هذه رابخأ عمج يف ثحابلا ضرتعت يتلا ةبوعصلا نم مغرلا ىلعو

 يتكبنتلا اباب دمحأ لثم ةرخأتملا رداصملا يف ءاهنع ةرئانتملا تامولعملا ضعب دجن نأ انعطتسا دق اننأ

 :ت) يرقملاو « © «جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين» هباتك يف (م1777/ه5١٠١:ت)
 كلت دارفأ ضعب تافلؤم اياقب يفو ««ضايرلا راهزأ) و«بيطلا حفن» هيباتك يف (م1775 ه0

 .ةرسألا

 يذلا « مصاع نب هللادبع وبأ بتاكلا ريزولا :انرداصم يف مهركذ درو نيذلا ةرسألا هذه ءانبأ نمو

 /ها/007٠-9) رمحألا ينب كولم ثلاث «عولخملا رصن نب دمحم ناطلسلل ةباتكلا ىلوت

 ةنس ةيرعش ةعومجم هل عمج دقو «يناثلا فسوي ناطلسلا رعاش مصاع نب يلعو .00م104-5
 يسلدنألا مصاع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب ىيحي وبأو .2"'” م1891 /ها/9
 وبأ خيشلا « هذيمالت رهشأ نمو «هتقيرط ثروو «يبطاشلا قاحسا ابأ مامإلا بحص يذلا « يطانرغلا

 هيف دهشي ال هيلع أرقي مل بلاط نع لئس اذإ) ناك مصاع نب ىبحي ابأ نأ ىور يذلا «حوتف نب قاحسإ

 ١1544( ج١ ص١ 25١  ةرهاقلا) ديمحلادبع نيدلا يحم قيقحت «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن «ىرقملا (#)

 .(ه١١؟؟9 « ةرهاقلا) نوحرف نبال بهذملا جابيدلا باتك شماه ىلع رشن (5)
 نيدلا بحم هسراهف عضوو هححص .ةيرصنلا ةلودلا يف ةيردبلا ةحمللا ؛ 014 صاج« ةطاحإلا ؛ بيطخلا نبا 00

 ٠0١ ص . (ه741١/ « ةرهاقلا) بيطخلا

 . 28/8 ص ؛(مم ةرهاقلا) نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن «نانع هللادبع دمحم (0
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 تاءايطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دا و دل د راد 84 الل انا ل م ب اد وما رم واما اع واو

 نيتم ١ ناك هنأب - ىيحي ابأ - ةينكلاو مسإلا سفن اضيأ لمحي ناك يذلا هيأ نبا هفصيو «'*” «ءيشب .8 0)

 ةيلصأ هتيبرع ؛ةدافإلا ددعتم ؛ةياورلا ديدس :ةفرعملا عستم ؛ليصحتلا ديدم ؛ةرظانملا يوق .ظفحلا

 .(9 «دهاوشلا ةرضحتسمو .دعارقلا ةلصوم .ريظنتلا ةنكمتم

 درلاو ءيبطاشلا مامإلا هخيشل راصتنالا يف ريبك ءزج اهنم تافلؤملا نم اًددع ىيحي وبأ فّئص دقو
 .ةالصلا دعب ءاعدلا يف بل نب ديعس يبأ مامإلا هخيش ىلع

00 
 اان ”ةريقتنا رهاظ يف ىراصنلاو نيملسملا نيب اهاحر تراد ةكرعم يف ىبحي وبأ ىفوتو

 21170151١ /ه11 ةنس يف

 لانق 11 يناثلا نارخ شرع ىلع يصولا «1000 56108200 ودنانرف نود مزتعا « ةنسلا كلت يفف

 ثلاثلا فسوي يرصنلا ناطلسلا ددرتي مل اذهلو «ةيبيلصلا ةكرحلل ةيوقو ةديدج ةعفد ءاطعإ ةلاتشق كلم

 ودنانرف نود نأ ريغ «ةندهلا بلطل ةلاتشق كلم ىلإ هلبق نم ةرافس رييست يف (م517١/ه١47 : ت)
 ىلإ ةفاضإلاب «لبق نم لاحلا ناك امك ؛ةلاتشقل عوضخلاو ةيعبتلل ةطانرغ ةدوع ةرورض كلذل طرتشا

 نود فنأتسا ؛ ةفحجملا بلاطملا هله ثلاثلا فسوي ضفر املو «ةرخأتملا ةواتألا عفدب ةطانرغ دهعت

 ةينب رارج شيج سأر ىلع هسفن ماعلا نم (ليربإ) ةجحلا يذ يف جرخف «ةطانرغ دض لاتقلا ودنانرف

 يذلا لتلا يف هركسعم ماقأو ««ليربإ ؟5) ةجحلا يذ رهش نم م ؟١ موي اهلصو يتلا «ةريقتنأ وزغ
 . يمالسإ طابر عقوملا اذهب ناكو آ2 ا/11868 06 12 080628 : مساب مويلا فرعي

 هتدايق ىلوت ؛ةمهملا هذهل اريبك اشيج دعأو «ةرصاحملا ةئيدملا ةدجن ىلإ ثلاثلا فسوي عراسو

 رهش نم سداسلا /ه7١8 ةنس مرحملا رهش نم لوألا ءاثالثلا موي يفو « يلعو دمحأ ناريمألا هاوخأ
 ىتح ةكرعملا أدبت دكت ملو «ودنانرف نود ركسعم ىلع مهموجه نويطانرغلا نش «م١١51١ةئس ويام

 نب ىبحي يبأ ةدايقب ةريبك تارقب موجهلا نويطانرغلا داعأو « 4158723 ةماحلا ةعلق مكاح طقس

 ناك يتلا ةيليبشإلا ةقرفلا لوصو اهفقوم ززعو ؛موجهلا اذه ودنانرف نود تاوق تمواقو «مصاع

 ىلع نيملسملا عجشي مصاع نب ىبحي وبأ لظو «ىراصنلا ةفك اهب تحجرف آ.0مع 0ع 50ن2188 اهدوقي

 . '1"”ةكرعملا كلت يف دهشتسا ىتح دومصلا

 .1860 ص « قباسلا ردصملا , يتكبتتلا اباب دمحأ (8)
 .اهسفن ةحفصلاو قباسلا ردصملا (9)

 تادهاشم ؛يدابعلا ؛ .م.ك 04 وحنب ةقلام نع دعبت «ناكسلاب ةرماع ةميدق ةئيدم مويلا «ةصاهودأ» «ةريفتنأ )٠١(
 . ١؛ص « ”ج « بيطخلا نبا نيدلا ناسل
 .1580 ص « قباسلا ردصملا ؛يتكبنتلا )١١(
 آرانآ5 5800 215 آان 258878185," نسم 11دتمنم لع ئطن خقتست 1لعرات قل عدلم" ( نا -فصلملمو, 701 37 )1١(

 111,185 1, 1953, صم209-211)
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 ود ادا قمل مال وار هتموت ا امل هل لمح انو حا اطر ايباد نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ :مصاع ونب

 ركبوبأ هيقفلا ةعامجلا يضاق بدألاو ةغللا مولعو هقفلا لاجم يف مصاع ينب نم رهتشا نممو

 يف ارحبتم ناك يذلا (م475١ /ه874 :ت) يطانرغلا يسلدنألا مصاع نبدمحم نب دمحم نب دمحم

 راضحتساو ؛ةيرصبلا لاوقألا هيجوتو عامسلاو سايقلا نيب اعمج ؛ةاحنلا يرخأتم ةقيرط ىلع» وحنلا
 ,بيراعألا كلت.دايجأ اًيلحم ؛ةيرعملا بهاذم يف ًاراصبتساو ؛ةبرعألاو تاغللا راهظتساو ؛ةيرعشلا دهاوشلا

 ,ضئارفلاو ءددعلاو ؛ هقفلا لوصأو ؛قطنملا يف هتكراشم بئاج ىلإ . . . نايبلاو عيدبلا يملع نم
 . 2" «هقيمنتو طخلا لامجب هعتمت عم ءارثنو اًمظن بدألاو ,ماكحألاو

 هللادبع وبأو بل نب ديعس وبأ :لاثمأ اهئاملعو ةطانرغ خويش رابك يديأ ىلع همولع ركبوبأ ىقلت
 وبأو «يزج نب مساق نب ركبوبأ : امه هلاوخأ نم نينثا ىلعو ؛ يبطاشلا قاحسإ وبأو «يطاجيقلا

 .'؟”يريمنلا جاحلا نبا نع ذخأ امك « يزج نب مساقلا نبا دمحم

 يف ماكحلا ةفحت » :لثم يكلاملا هقفلا يف اهعضو زيجارألا نم ةعومجم ركب يبأ فيلاوت مهأ نمو

 ملع يف لوصولا عيهم» و «برغملا دالب يف مويلا ىتح سردي لاز ام يذلا «ماكحألاو دوقعلا طقن
 اهامسأ تاءارقلا ملع يف ةديصق مظن امك .«لوصألل لوصولا ىقترم»و  هقفلا لوصأ  «لوصألا

 ملع يفو ؛«بروقعي ةءارق يف بوقرملا لمألا» ناونعب ىرخأو «ينامثلا تاءارقلا يف يناعملا حاضيإ)

 ةزوجرأ عضو «وحنلا ملع يفو ؛«ضئارفلا ملع يف ضوافملا زنك» ةديصق ركبوبأ عضو «ضئارفلا

 نبسحتسم يف رهازألا قئادح» ريهشلا هباتك ىلإ ةفاضإلاب «كلام نبا زجر اهيف ىذاح «وحنلا يف زجوملا»

 بادآلا نم ىتش اضارغأ ىوحي يذلا ««رداونلاو تاياكحلاو لاثمألاو مكحلاو تاكحضملاو ةبوجألا

 ,2190تاياكحلاو

 .ريضنلا رهزلاو ,قنآلا ضورلاو :نيمثلا ترقايلاو ,سيفنلا ردلا» اهنأب بتكلا هذه رداصملا فصتو
 37و ةناقمو :تنيكرت ةلوهسو :ضرغ ةلاصاو ظفل ةعانل

 .ًطوطخم رخآلا ضعبلا لازامو ءاهضعب عبط امنيب .فسألل دقف دق تافلؤملا هذه رثكأو

 ناديم يف هرحبت نع هانركذ ام نّيبنل ركب يبأ تافلؤم ضعب ىلع ةعيرس ةرظن يقلن نأ انه دب الو
 نب ديلولا يبأ نب جاجحلا يبأ نب هللادبع يبأ نيملسملا ريمأل هفلأ يذلا «رهازألا قئادح» هباتكف ؛ ملعلا

 ) )1١ص ” ج « بيطلا حفن ؛ىرقملا 770-1757.
 .5/89-79:0 ص قباسلا ردصملا «يتكبنتلا 0
 .,5-776؟١؟7؟ ص .١ج « بيطلا حفن : ىرقملا ؛ 75894-١90 ص قباسلا ردصملا ؛ يتكبنتلا ()
 .اهسفن تاحفصلاو .هسفن ردصملا ؛يتكبنتلا 20050

 للا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا يد 442م ماو جما كول دول جد عداد هناي او ا ف هوت عاو ع بقت 3-2231

 ,راعشألا قئارو ؛رابخألا فرط نما هتمدقم يف ركذي امك «هيف عمج دق (م1508/ه١١81:ت) رصن
 نسحتسي ام :بادآلاو لاثمألاو مكحلا رداوئو ,بارعألاو نيدلوملا تاكحضمو .؛باوجلا نسحتسمو
 وأ ,ةعفان ةمكح وأ ,ةعراب ةياكح وأ ,ةبيجع ةتكن وأ ,ةبيرغ ةردان لك نم ,فرظتسيو حلمتسيو فرطتسيو

 اهرثآمو كرلملا بقانم ىلع فرقرلا نم كلذ يف دافتسي ام عم ؛ ةقئاف ةبطاخم وأ ,ةقئار رعش ةعطق

 اهلحم ميركو ,اهلاعفأ ليمجو ءاهممهو اهسفنأ فرشو ءاهميشو اهتالخأ مراكمو .اهرخافمو اهدماحمو
 ,اهئاضمإو . اهمزعو .اهناقتإو اهمزحو .اهئاجرو اهفوخو ءاهئاخسو اهسأبو ,؛اهئافوو اهلدعو ؛اهلامتحاو
 .اهدئارعو اهريسو ؛اهئاسحتساو اهحابقتساو ؛اهئانحو اهتوطسو ء.اهئانتعإو اهدجو ءاهئاضغإو اهحفصو
 بلاقلا اذه يف حئاصنلا ضعب هناطلسل مّدقي نأ كلذب ديري مصاع نبا ناكو ''"' .«اهدئاوفو اهزئاوجو
 دقف ؛ برلسألا اذه دئارب مصاع نبا نكي ملو «هيلع ناطلسلا بضغ ريثي الو «ةءارقلاب يرغي يذلا

 يف هباتك مصاع لعج دقو «ناطلسلا شطب هيقي حجان بولسأ وهو ؛هريغو عفقملا نبا كلذ يف هقبس

 اذه نم عرفل باب لكو ؛نول ةقيدح لكل صصخو «باوبأ ىلإ ةقيدح لك مّسقو «قئادح تس
 .' ””نوللا 4

 نب دمحم ىيحي وبأ ريزولا ةعامجلا يضاق : كلك ةيطانرغلا ةيسلدنألا مصاع ينب ةرسأ ءانبأ نمو

 ءهعمس نب نسحلا وبأ :لاثمأ اهخويشو ةطانرغ ءاملع رابك يديأ ىلع همولع ىيحي وبأ ىقلت
 .'"؟.هريغو يررتنملا هللادبع وبأ خيشلاو « جارس نب مساقلا وبأ يضاقلاو

 ةرازولاو ءاضقلا يف دحاو تقو يف ةطخ ةرشع يتنثا ىلوت ييحي ابأ نأ «لينلا» بحاص يوريو

 هعلضتو نونفلاو موِلعلا يف همدقتو هتمامإ عم ءاهريغو ةمامإلاو ةباطخلاو ةباجحلاو ةباتكلاو

 . 27 ”قيقحتلاو ظفحل ضب

 دمحم هللا دبع وبأ : مهو : "1 رصعلا اذه يف يطانرغلا ركفلا نولثمي ةثالث دحأ يرقملا هربتعاو
 ثلاثلاو ؛ "7 يقلاملا رمع هيقفلاو (ه0"41/ ةنس ايح ناك) ؟'' يطانرغلا يسلدنألا نارشلا ميهاربإ نبا

 رشن نأ قبس دقو اذه . 17 ص « (1447 « توريب) ميلحلا دبع فيطللادبع قيقحت «رهازألا قئادح ء مصاع نبا )1١(

 .(1981 « توريب) نمحرلادبع فيفع ةيانعب باتكلا اذه

 ؛عبارلا ددعلا .قاروأ ةلجم ««مصاع نبال رهازألا قئادح باتكو برعلا دع ةهاكفلا بدأ ١ «نمحرلادبع فيفع (1)
 3١. ص ا ١948١ ديردم

 .140صواج« ضايرلا راهزأ «ىرقملا ؛ 7١١1" ص« -اهتبالا لين « يبتكبتلا قلحلا

 ا .؟١5؟ ص قب اردصملا «يتكبتلا 20

 .5١١ص .١ج « ضايرلا راهزأ ,ىرقملا )1١(
 ,75١1-١7١ص .١ج « قباسلا ردصملا «ىرقملا ؛ 1١١-5١1 ص«قباسلا ردصملا «يتكبنتلا :رظنا قفقفإ

 .5١١ص .١ج . قباسلا ردصملا ءىرقملا :رظنا 2(
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 0 ا ا ااا اا 115 نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ :مصاع ونب

 ةفحت ) هدلاو ةزوجرأل هب ماق يذلا حرشلا اهمهأ تافنصملا نم اددع ىيحي وبأ عضو دقو

 . 211! ؛ميحص لقنو نيتم هقف هيف ,عفان باتك وهوا) ,«ماكحلا

 ملو ءاهمظعم ىلع ءاليتسالا نم ىراصنلا نّكمت فيكو «سلدنألا رمأ لالتخا ىأر امل هنأ ىوريو

 يف مكاحلا تيبلا دارفأ نيب عارصلا دادتشا عم ءاهرواجي امو «ةطانرغ ىوس نيملسملا ديب قبتي

 ««ىضقو ىلاعت هللا ردق امل ميلستلا يف ىضرلا ةنج» هامسأ اباتك عضو ءرصن ينب تبب وهو «ةطانرغ

 كلت ةبغم نم نيملسملا ارذحمو «سلدنألا ماكح نيب ةعيقولا يف ىراصنلا ةسايس هيف حرش

 ىبحي وبأ فنص كلذك « *'' رمحألا ينب ةلود ةنازخل اًمصو باتكلا اذه نّمضت كلذك :«2"*ةسايسلا

 لمتشي ناكو «2'"” «رصن ينب كولم نم رصعلا سومش ةمجرت يف ضيرألا ضورلا» هامسأ رخآ اًباتك
 ينب نيطالس ضعبل مجارت اهنيب نمو « 14 هرصع يف نييطانرغلا ريهاشمل مجارت ىلع ودبي ام ىلع

 امهم (ردصم لثمي «ةليلق فتنو تارذش ىوس هنم انلصي مل يذلا - باتكلا اذه ناك دقو ل

 . فلؤملا اهرصاع يتلا ةرتفلا لالخ سلدنألا يف مالسإلل يفاقثلاو يسايسلا خيراتلل

 جهتناو ةطاحإلل هفينصت يف بيطخلا نبا وذح اذح باتكلا اذه فلؤم نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 ةغالبلاو ةعاربلا كلذب نوئعيو» «يناثلا بيطخلا نبا :سلدنألا يف هيلع نوقلطي اوناك كلذلو هجهن

 29 ةتايسلاو ةصايرلاو

 باتك نم ةخسن ىلع تبتك يتلا فقولا ةغيص صن ةباتكب مصاع نب ىيحي يبأ ىلإ دهع دقو اذه
 وبأ ناطلسلا اهئانبب رمأ يتلا ةيفسويلا ةسردملا ىلع تسبح دق تناك « ١7" «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا»

 ؛(م113775-1165 هاله ه-1/717) رصن نب جرف نب ليعامسإ ديلولا يبأ نبا لوألا فسوي جاجحلا

 .1160 ص ءاجع هسفن ردصملا «ىرقملا قه

 اذه «باتكلا اذه نم تارقفلا ضعب دروأ ثيح ؛ 50٠ - 2017 4-١17١ ص :؛١ج . ضايرلا راهزأ ,ىرقملا 020(

 ١19489(. « نامع) باتكلا اذه رارج حالص رشن دقو

 . مصاع نبا نع القث 00 - 05 ص . ١ج . قباسلا ردصملا ؛ىرقملا :اهفصو يف :رظنا (55)

 . مصاع نبا نع القن هنم تارقف ضعب دروي ثيح 04- 08 ص « ١ج « قباسلا ردصملا «ىرقملا قفقفز

 .ا١الا ص« ١ج « ضايرلا راهزأ يف هنع

 . 0ص ؛ اج« قباسلا ردصملا «ىرقملا فرحت

 .104-1511 ص « ”ج « بيطلا حفن «ىرقملا 2.3١5 ص قباسلا ردصملا « يتكبنتلا 22(

 ام نائع هللادبع دمحم ذاتسألا رشن دقو اذه «ًارفس رشع ينثا يف تناك ةطاحإلا نم ةخسنلا هذه نأ مصاع نب ركذ ةرضف
 .م11/1/-191/7-191/5-1910/0 تاونس يف ةرهاقلا يف تادلجم ةعبرأ يف اهنم انيلإ لصو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 2 م02 ملل لحل ل ل ع عع ع ع ل ع

 هتيمهأو «ةطاحإلا» باتكل اًفصو تّمضت امك ما 417/ه419 ةنس يهو اهفقو خيرات لمحت تناكو

 . 2 هفلؤم ىلع ءانثو اًحدمو

 (م1771/ه١٠١ 5١ :ت) ىرقملا دمحأ نيدلا باهش ؛«نيخرؤملا نم مصاع نبا نع لقن نممو

 ام كلذ نم ؛«ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأو» «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حففن :  هيباتك يف

 ضورلا ١ باتك نع القن (م 1174 /هالال :ت) بيطخلا نب نيدلا ناسل نع هثيدح قايس يف هيوري

 ال هتسايس يف بيطخلا نبا حاجن نأ هيف ركذ يذلا «ضيرقلاو مالقألاو فويسلا يوذ مجارت يف ضيرألا

 ترج امب هماكحأ يف هكسّمت ىلا كلذك عجري امنإ ؛ةيسايسلا هتعارب وأ ؛ةيملعلا هتناكم ىلإ طقف عجري

 ريزولا نكي ملو» : ىرقملا لوقي '"” اهرارمتسا ىلع اوصرح «نيناوقو تاداعو دعاوق نم ةلودلا هيلع

 امل ةقباطملاو ,دعاوق نم مسر ام ىلع ةظفاحملاب الإ :نوناق ىلع هماقتسالا نم يرجي ؛بيطخلا نبا سيكلا

 نم نوبجعتي ةيسايسلا نهملا بابرأ نم قذحلا اولوأو ؛ةقبطلا هذه نم لبنلا ووذ ناكو ؛دئارعلا نم تبث

 نأو ؛بزال ةبرض اهنع جورخلا يف ةدسفملا نوريو ,.دصق امل هزييمت ةدوجو .مسر امل هرايتخا ةحص

 ىخوتت امك ةماقإلاب اهنوخوتيو ؛نئسلا ىرحتت امك مازتلالاب اهنورحتيف ؛بجاو دكآ اهمسارم ىلع رارمتسالا

 وبأ يضاقلا انخيش ينثدح ؛ هولهجف اهمسر هجو مهيلع يفخ وأ .هرمهفف اهانعم ردابت ءاوسو .ضئارفلا
 نيترازولا يذ خيشلا ىلع لخد ؛'"؟”كرمز نب هللادبع ابأ سيئرلا نأ ؛ينسحلا مساقلا يبأ نب دمحأ سابعلا

 اميف اهمظعم ناكو ريزولا نذإ ىلع ةداع فقوتي امم لئاسم ةلمج يف هنذأتسي بيطخلا نب هللادبع يبأ

 ةداع ضقن تنمضت اهنم ةدحاو ادع ام هل اهلك اهاضمأف :فيرشلا لاق ؛كرمز نبا ةحلصم ىلإ عجري

 رادلا هذه يف انمقتسا ام انأل ءاذه يف نذآ ال ,هللادبع ابأ سيئر اي هللاو ال :بيطخلا نبا هل لاقف ,ةرمتسم

 . "0 «دئاوعلا ظفحب الإ

 يبأ ناطلسلا حدم يف ناتعيدب نايرخأ ناتديصق اهنم كفنت ىرخأ ةديصقو 2700 يرو هللا همني

 .ةخسنلا هذه رهظ ىلع بتك يذلا ءادهإلا صن دروأ ثيح ءهمل-همه ص ٠ ١1ج« ضايرلا راهزأ «ىرقملا فرففز

 74١. ص «٠ سلدنألاو برغملا خيرات يف تاسارد . يدابعلا راتخم دمحأ (1)

 ناطلسلا دهع ىلع ةطائرغ يف ةرازولا ىلوت ؛(م1؟ 71 /هالؤ5 :ت) كرمز نب هللادبع وبأ ءارمحلا رعاش وه (5”7)

 افلخ (م184:-1851 .11"هرك- 17805 ها وطال لل لاله د) هلئاب ينغلا رمحألا نب سماخلا دمحم

 . بيطخلا نبا نيدلا ناسلل

 ' -1١. ةةؤلص« ١ج ضايرلا راهزأ ؛ 7617-7108 ص مج« بيطلا حفن .يرقملا (70)

 هذه لوح ةسارد عضوب ثموج ايثر اج ويليما نود ماق دقو اذه ءاهدعبامو ١1/8 ص ١ج ضايرلا راهزأ «يرقملا 5(

 10-180011 0810146010152, "8و5 نماهك لع موعمتد ءمرممدتلد" ( للا -قسلهلانكر 9/1..1/01, (1941), : رظنا ةديصقلا
 مم.409-410).
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 1 تل قه 4 هتف وقد لل ف قد 21 اهو عودي كادت عاجل نط كرد م وجرت ج2 نان معا نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ :مصاع وئب

 لكو ءرضخألاب ةيناثلاو ءرمحألا نوللاب امهنم ةدحاو تبتك «ةطانرغ ناطلس رصن نب فسوي جاجحلا
 دحأ طخب ةتبس يف تاحشرملاو دئاصقلا هذه ىأر هنأ ىرقملا ركذيو ؛ةحشرم دلت نيتاه نم ةدحاو
 يف هنيبعت نمضت يذلا يناطلسلا ريهظلا لثم هرثن نم جذامن ضعب انيلإ تلصو امك 9 اهمالعأ
 . 40 هسفنب هررح يذلاو ءاضقلا بصنم

 هنأو «ناطلسلا ةهج نم اًحيِبذ ىفوت مصاع نب ىبحي ابأ نأ «جاهتبالا لين» يف يتكبنتلا ركذ دقو اذه
 /ه 478 ةنس يف اًيح ناك ىيحي ابأ نأ يتكبنتلا صن نم مهفي هنأ الإ «هتافو خيرات ىلع فقي مل
 هذه يف ءاضقلا ىلوت هنأ ؛هدلاو اهعضو دق ناك يتلا ماكحلا ةفحتل هحرش يف ءاج دقف ما 150-14

90 
 . ةئيبلا

 لوقيف « مصاع نب ىيحي يبأ لتقم لوح تاليصفتلا ضعبب انيثول يد وكيس سيول ذاتسألا اندوزيو
 نب ىيحي وبأ ىلوت امير (81 ©0]00) جرعألا رشاعلا دمحم ناطلسلا مكح نم ةريخألا روهشلا يف هنأ
 رف «هلزعو جرعألا دض دعس راث امدنعو «هناطلس ريصمب هريصم طبترا ثيح «ةرازولا بصنم مصاع
 ررقو «ةطانرغ دض ةلمح مظن كانه نمو «هراصنأو هؤابرقأ هعبتو «شلامادإ 2805 تارشبلا ىلا جرعألا
 هتجيتن نم ناك «جرعألا شيجل ائيمك ماقأ يذلا ؛يلع ريمألا هدلو ةدايقب هتبراحمل اشيج لسري نأ دعس
 رشاعلا دمحم لتقب دعس ناطلسلا ماق كانهو . ةطانرغ ىلإ اوقيس مث ءرسألا يف هراصنأو جرعألا عقو نأ
 ناك امبرو « هعايشأ نم نيزرابلا مادعإب رمأ امك «ءارمحلا ءاهبأ دحأ يف «هيديب هئانبأ نم نينثاو جرعألا
 . 21"! ههنيب نم ىبحي وبأ

 ةرسألا هذه نأ جتنتسن نأ نكمي ؛ مصاع ينب ةرسأ دارفأ ضعبل عيرسلا ضرعلا اذه لالخ نمو

 /ه441/-0*577) رصن ينب رصع يف ةطانرغ خيرات يف مهم رثأ اهل ناك ةريهشلا ةيطانرغلا ةيسلدنألا
 ٍةدإَقو «ةفرعملاو ملعلا عورف لك يف ءاملعلاو ةاضقلاو باّتكلاو ءارزولا مهنم ناكف « (م15971-8
 . ينارصنلا رطخلا مامأ «دالبلا كلت يف مالسإلا ةرصن ليبس يف اودهاج نيذلا شيجلا

 سس ب ب ل |
 .6١همثت55١ ص(« ١1ج ضايرلا راهزأ : يف اهتاقحلمو ةديصقلا هذه صن رظنا 00
 . ١١5-179 ص « ١ج « قباسلا ردصملا « يرقملا ()
 يف ءاضقلا هيلوت لعجي يذلا ١560 ص٠ قباسلا ردصملا «ىرقملا ءرظناو ؛ ١١" ص ؛ جاهتبالا لين « يتكبتلا ةرل

 ا .ما17 /هم/8 ةنس
 اناترك 5800 م8 ]1103314 طم طلتك, " 1ه كهيسئاتم لد !كمطصستسمل أ توزن" ( ةلمفسلملامك, ال01. 21, رظنا ()

 (1946), مز, 379-387)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سلدنألا 2و ا رت ةاناب ةفاد تيدا خانم ناد نزح كانو لان قود لة ست د كم ين

 عجارملاو رداصملا

 :ةيبرعلا رداصملا :الوأ

 : (م1571//ه75١1 :ث) يتكبنتلا اباب دمحأ سابعلا وبأ « يتكبنتلا

 ش .ها1"؟9 « ةرهاقلا

 عساتلا نرقلا رخاوأ يف : ىفرت) يريمحلا معئملادبع نب هللادبع نب دمحم هللاديع وبأ « يريمحلا

 : (ه19 يرجهلا

 .١والم توريب « سابع ناسحا قيقحت ءراطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا

 : (ما1100/5 /هالال" :ت) دمحم نب نيدلا ناسل )0 بيطخلا نبا

 ( ةرهاقلا « نانع هللادبع دمحم قيقحت «تادلجم 4 ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا -

 . ماوالا/- 9١!/ه- “91/7 1- 91/4 ١

 2 بيطخلا نيدلا بحم هسراهف عضوو هححص «ةيرصنلا ةلودلا يف ةيردبلا ةحمللا -

 .ها؟51/ ةرهاقلا

 : (م1185 /ه584 :ت): يلع نسحلا وبأ « يبرغملا ديعس نبا

 . 1198 ناوطت « سيئيخ تينرب ناوخ قيقحت . ضرعلاو لوطلا يف ضرألا طسب

 : (م1178 /ه215 :ت) :دمحم نب دمحم نب دمحم ركبوبأ ؛ مصاع نيا

 تاياكحلاو لاثمألاو مكحلاو تاكحضملاو ةبوجألا نسحتسم يف رهازألا قئادح

 : بويأ نب دمحم « يطانرغلا بلاغ نبا

 ؛ عيدبلا دبع يفطل قيقحت «سلدنألا خيرات يف سفنألا ةحرف باتك نم ديدج يسلدنأ صن

 ١965. ةرهاقلا
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 210 داع اق و تاما تمام دود 3 كر ل ماك طاب طاع داو كام نعد أت ماع تالا ع ذما» يدخل 38 ه2 دعو نييسايسلاو ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ :مصاعونب

 : (ماكلا مه :ت) دمحم نب دمحأ نيدلا باهش « ىرقملا

 ةرشع «بيطخلا نبا نيدلا ناسل اهريزو ركذو بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حمفن -

 . ١1949 « ةرهاقلا « ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت « ءازجأ

 يمالسإلا ثارتلا ءايحإ قودئص : طابرلا ء "ج:٠ ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ -
 ١917/8. « ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو ةيبرغملا ةكلمملا نيب كرتشملا

 : ةيبرعلا عجارملا - ايناث

 : راتخم دمحأ 2 يداّبعلا

 «(هلئاسر نم ةعومجم) سلدنألاو برغملا يف بيطخلا نيدلا ناسل تادهاشم -
 3 ١4 0 ةيردنكسألا

 .19374 « ةيردنكسألا « سلدنألاو برغملا خيرات يف تاسارد -

 :فيفع نمحرلادبع

 « عبأرلا ددعلا «قاروأ ةلجم « مصاع نبال رهازألا قئادح باتكو برعلا دنع ةهاكفلا بدأ

 ١9-85. ص 1941 ؛ ديردم

 :هللاذديع دمحم « نآئع

 . 19757 ةرهاقلا « نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن

 :ةيبوروألا عجارملا :اغلاث

 0و: نو (نهدتعتر خ10

 1005 71هخغ35 لع ممءوتد مدطم 21009. ذا-كصلدلان5 )1941( ,١701.771

 56عم 0ع اآبان6628 م21:60عقر آباتأ5:

 - آم 8ةستلتق لع 54هطقتستت 20 2غ عا 0)00. ذأ ثتتلولانك 701.1, (1946)

 - 1نمم [1دجدمد لع ةطص ةواس 10لعمانأ1 2202. ذفل- خصلدلان5د 701.11/111,ةقع.1, (1953).

 لل
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 مييقتو ليلحت : سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 (**يغرتلا طبارملا هللا دبع : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 ددعتو « هفانصأ عونتو « اهب هراهدزاو سلدنألا يف فيلأتلا نم فنصلا اذه ةأشن يف رّيمتلا نإ

 اًبناج تطعأ يتلا ىلوألا ةمهملا تايصوصخلا ىدحإ تناك دق « هداوم اهل عضخت يتلا ضرعلا ةقيرط

 . لاجرلا مجارت ةعانص يف نييسلدنألا دنع لمعلا ةبرجت يف زيمتلا اذه نم

 ةأشنلاب مامتهالا نم هب اهؤانب يوتسيف ؛ ةمجرتلا هذه اهيلع موقت يتلا ةيساسألا تباوثلا لظتو

 , اهادمو « اهتيمهأو ةلحرلاو « اهتيعونو تاؤورقملاو « اهعاضوأو ةخيشملاو « اهرابخأو مجرتملل

 ماو « اه ءانثأ هريغو قرشملا نم فيلأتلا لامعأ نم هبلج مت امو « اهب خويشلا ءاقلو « اهئادحأو

 ( هعقارم ضرعو « ططخلا ةسراممو فيلأتلاو ملعلاو سيردتلا يف هب مجرتملا طاشن دصرب مامتهالا

 ةيصوصخ لثمت ةزيمتم رصانع يهو ؛ كلذ ريغو « فيلأتلاو كولسلاو بهذملاو ريكفتلا يف ههاجتاو

 .:اهداوم ضرع ةقيرطو اهئانبو ةمجرتلا لمع يف ةيسلدنألا ةبرجتلا هذه
 1001-8181-2810 11101 خل 115147

 11011011415185 ذك ذ آ1 18141337 0

 ال
 آان. ةهطل-فخ]1هلط ذا- 3/121 ثا 1ةععطخت

 (6ش8511401)

 آه اطلق مهموم طع ةنتاطما ةلكو ةانع5دمد اطغ مقتاتعاتلوم ؟عوطتتعو هأ طق انطتواتع مصل ه1ات-

 هذهم هعمومعمعع زم طع 2610 06 طام عم مطتعما ل1 ءممصقتأ قو, طف معاطملد خصم 2مم102عطع5 2م-

 ماتعل هللطتم اطتخ ععصتع, هه اطع لت ةرن ملأ 7ةزنك هل" م1عوعماتم ع 1غ5 ؟؟ةقأ ةم261915. "طع ءأل

 1هماق 01 10عد] ءاعيمعماك هع ةاتعددعل هك اطع تاهت مدكطتم طعاونةعص طع ةهطماقنم ةصل طغت

 معمذممقل ةق جنعا] هك ععمعتمل تنافتنمتل هم ذماق]1تعابقل طوعاععممسمل 1معاسل1مع اطع اطصملعأ 01

 5001855 هه هاطعتؤ, طع مقهصعق 0[ ماهعقق 00 1113 عقور لا/6لثؤب تاع

 ثلكم ذمعانلعل هبلاطتص اطغ ممم هز" صاع عمأك هل اع ةصلم] هدتمم هنأ طمتو هك 010 عتومطتح

 هول للعامل مدقتعم لك الع ةدعمورتعتعع هل ةععماناتاك 01 طتقأوتتعول ةاتعماك, طع 1عوزرععأ 101 اهلل

 اتمصق, ةسل اطع لأ[ عيعمأ دمعمامل ل انمد هطتعال ماعلهصتمق 6

 ةعماج ( ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك 3 اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ةبعش سيئر « ةيبرعلا بادآلا ىف ةلودلا هاروتكد (*)

 . برغملا ؛ يدعسلا كلملادبع

"١ 





 تاءاطعلاو تاسلقتلا نتف نور: نسل دتلالا» ٠ دود عدد هدم ود ا ال مادا اال جالو وأ نو د ناز يبد ده لج

 ةباتكلا تايلمع نمض ازيمم اروضح سلدنألا يف لاجرلا مجارت ةباتك ةبرجت فرعت : ةلرأ

 جيف فانا ةير اهترع يملا ىلا تاق ل [14 سمو ال :٠ ايساشنالا رقما فيول

 يتلا ةزيمملا ةيفاقثلا فانصألا نيب نم ةبرجتلا هذه لمع نوكي نأ اذه ايه دقف ؛ ايناث يمالسإلا برغلا
 يف يبرعلاو يمالسإلا دوجولا هجتنأ يذلا يفاقثلا ثارتلا نمض يعونلا اهروضح سلدنألل ظفحت

 : ةيخيراتلا هلحارم فلتخم

 ثادحأو تافصارم نم اهعبتي امو سلدنألا ةئيبب طبترت يتلا اهتدامب ةبرجتلا هذه لامعأ زيمدتف ()

 تدفو وأ ةيسلدنألا ةئيبلا هذه يف تجرد ةيملع ءامسأ ىلإ اهيف مجارتلا فرصنتو « ةنيعم عئاقوو ةصاخ

 ريثتو « اهخياشم تاقبطو اهتايفوو اهدلاومو اهلاوحأ ضرعتو اهطاشنب فرعتف « ىرخأ تائيب نم اهيلع

 زفاوح ديدحتو « هسرد ةقيرطو « هخويش سلاجم ريوصتو « هبلطو ملعلا سجاه نم اهب قلعتي ام
 درفنت رومأ يهو « هداومو همولع يف فيلأتلاو هنع ةباتكلا تانكمم ركذو « هلهأ ىلإ ةلحرلاو ليصحتلا

 لاوحأو سلدنألا رابخأ دمتست اهنمف « نأشلا اذه يف يبرعلا ثارتلا اهجتنأ يتلا رداصملا ةيقب نيب اهب

 .ةيمالسإلا اهتلحرم لالخ ةيسلدنألا ةئيبلا اهتدهش يتلا ملعلاو ةفاقثلا ةكرح ىلع فرعتي اهنمو ءاهلاجر

 فنصلا اذه ركذل ةبجوملا طورشلا دامتعاو بيترتلاو ضرعلا يف ةصاخلا اهجهانمب زيمتتو (ب)

 بيترتلا جهانم يف فرعي ام اذهب بعوتستف « كاذ وأ قايسلا اذه نمض هب فيرعتلاو هريغ وأ لاجرلا نم

 وأ « ءامسألا تاقبط وأ « فورحلا تاقبط ىلع بيترتلا نوكي ذإ ؛ اًبرغمو اقرشم لاجرلا باتك دنع

 وأ « نيعم ناكم ىلإ ءامتنالا تاقبط وأ « ةرهشو اًهاجو اًملع لاجرلا فانصأ تاقبط وأ «تايفولا

 فلتخم اهتفرع يتلا بيترتلا جهانم نم كلذ ريغ وأ ءابرغلا نيئراطلاو نييدلبلا نيبيلصألا تاقبط

 بعوتسا دقو « بيطخلا نبا ةطاحإ مجارت بيترت جهنم راثي نأ يفكيو « سلدنألا يف لاجرلا تافنصم

 ايسلدنأ اجذومنأ نوكيل « ركذلا ةمدقتملا لاجرلا بيترت فانصأ نم ةدع تايوتسم ةدحاو ةعفد يف

 .")اًبرغمو اًقرشم تاقبطلاو لاجرلا بتك جذامن ةيقب نع هزيمتل كلذو « لاجملا اذه يف اًحيرص

 ةيفرعملا ةداملا ميدقت اهل لفكت ةروصب اهتايوتحم ءانبو اهتاذ دح يف ةمجرتلا ةبيكرتب زيمتتو (ج)
 حبصي نأ نكمي ام دودح يف مهيلع فرعتلا متيف ؛ مهب مجرتملا نع لوهجملا بجح ليزت يتلا

 . نكمأ نإ هتافوو هلامعأ يفو هلاوحأ يفو هتقبط يف ةركن ريغ افورعم امولعم هب مجرتملا

 درسا اا ةمجرتلا ةباتك يف «بيطخلا نبا هانلاقم : ةطاحإلا باتك جهنم نع عجار )١(
 .؟١١ص ,ماققا/
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 210 ا ا سلدلألا يف لاجرلا مجارت لمع

 : نابناج سلدنألا يف لاجرلا مجارت ةباتك نم ةبرجتلا هذه يف ققحتيو : ايناث

 هل روضح وهو « اهيف فيلأتلاو سلدنألا ثارت يف ةمجرتلا ةباتكل ركبملاروضحلا : لوألا بئاجلا
 طبتري داكي ىلوأ ةهج نم هنأ الإ « قايسلا اذه يف هتافلؤمو قرشملا محازي مل نإو « ىربكلا هتيمهأ

 هلمح امب انمز طبترتف ؛ سلدنألا يف فيلأتلاو فينصتلا ةيلمع اهتفرع يتلا ىلوألا ةيفيلأتلا لحارملاب
 مدقأ نم وهو (ه178 : ت) «') بيبح نب كلملا دبع ربتعيو « ةرجهلل عبارلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا

 مجارت»و «« سلدنألا خيرات » هل ركذيف ؛ لاجرلا مجارت يف بتك نم لئاوأ نمو سلدنألا يف نيفلؤملا
 رثاتت ذإ ؛ كلذ يف قرشملا هفرع ام يزاوي داكي ىرخأ ةهج نم وهو .(27) «نيعباتلاو ءاهقفلا تاقبط

 مجارت ةباتك تايلوأ نمف ؛ هتقيرط ىلع كلذ يف يرجتو « هلامعأب سلدنألا يف لاجرلا مجارت ةبرجت

 : يلي ام « بيبح نب كلملادبع لامعأ نم هانركذ ام ىلع ةدايز دجن « نييسلدنألا دنع لاجرلا

 .(ه١٠7 نم اًبيرق ىفوت )(1) ةعيبر نب نامثعل «سلدنألا ءارعش تاقبط *

 نبا هنع لقن دقو 2 هتافو ركذت مل ) ميدق وهو ع 20 هيهاربإ نب نكسل سلدنألاب باتكلا تاقبط +

 27 «باتكلا باتعأ » ىف رابألا

 . ( ها" ١ا/ : ت )27 نيتشقألا ىسوم نب دمحمل . باتكلا تاقبط *

 يف يضرفلا نبا هنع لقن دقو (م' : ت(4) ىبطرقلا ربلا دبع نب دمحم نب دمحأل «ةبطرق ءاهقف د

 ةبطرقب ةاضقلاو ءاهقفلا يف بتك قايسلا اذه يف ركذيو . سلدنألا ءاملع يف هخيرات نم عضوم ريغ

 . (ها"ا" ٠ دعب : ت)(5) ربلا دبع نب هللا دبع نب دمحمل سلدنألاو

 . 230 ( ها" 47 : ت) يبطرقلا يدزألا فوؤرلا دبع نب دمحمل « سلدنألا ءارعش ىف باتك *«

 , (2١0 "هال : ت) يريبلألا ىسيع نب فرطمل اهئاهقف ىف رخآ و ةريبلأ ءارعش ىف باتكو *

 نبا ؛ 7817 : سبتقملا ةوذج « يديمحلا؛ ٠ سلدنألا ءاملع خيرات ؛ يضرفلا نبا : يف هتمجرت رظنت )00
 . 0 47/١-1/ : بيطلا حفن « يرقملا ؛ ةروكذملا عجارملاو 1؟7* « سفنألا حمطم « ناقاخ

 ةيلدوبلا ةبتكملا يف ةطوطخم هخيرات نم ةعطق لازتامو - 17١/١ . سلدنألا ءاملع خيرات « يضرفلا نبا : عجار (0)
 . ( ديردم يف دعب اميف ةلماك مث « يكم يلع دومحم هنم ةيءزجرشنو) دروفسكأب

 .ديعس نب نامثع هامسو /١18 يديبزلا تاقبط مجارو ١66 /5 كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلا قه

 . 18/5 : باتكلا باتعا (4)
 )١( ةلمكتلاو ليذلا :48 .

 . شماهلاب ةروكذملا عجارملاو ١ , يديبزلا تاقبط : يف نيتشقألا ةمجرت عجارو 19/7 يضرفلا نبا خيرات )070

 9/١. يضرفلا نبا خيرات (8)
 . هركذ مدقتملا ربلا دبع نبا عم هب مجرتملا سابتلا شقان ثيح ؛ 4 : سمتلملا ةيغب ؛ 14 : سبتقملا ةوذج عجار 2

 . 7 ١ يضرفلا نبا خيراتو هسفن ردصملا عجار( )

 )١١( يضرفلا نبا خيرات 177/72 .
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 .211سلدنألا ءاملع خيرات لاجر ضعب مجارت يف يضرفلا نبا هنم لقن , نادعس نبال ةير ءاهقفو د

 , 29 (ه101 : ت)يبطرقلا دعس نب دلاخل « سلدنألا يثدحم يف باتكو *

 , 211!( ما"١5 : ت)يورقلا ينشخلا ثراح نب دمحمل «ةبطرق ةاضقو ءاهقفلا تاقيطو *

 . 150 (مالال9 : ت)يدبيزلل . ةاحنلا تاقبطو *

 .2210تاقبطلاو خيراتلا بتك نم كلذ ريغو

 يف فيلأتلا لامعأ نم اضيف جتنيل ٠ سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمعل رّكبملا روضحلا اذه امن دقو

 ءارمأو ءابدأو ءاملعو نيثدحمو ءاهقف نم ةفلتخملا تاقبطلا فانصأ لمشيف « خيراتلا نم فنصلا اذه

 ةوذج» ك ءاهقفلا تاقبطو ءاملعلا مجارت بتك نم اهعبتي امو ةيسلدنألا تالصلا بتك لثم اهريغو

 نبال هليذو ضايع ىضاقلل «كرادملا بيترت ١ و « يبضلل «سمتلملا ةيغب »و « يديمحلل «سبتقملا

 "2١1. اهريغو يتبسلا ةدامح

 نيفرعم ءاملعلا نم ديدعلا هبتك امم خايشألا مجاعمو تابثألاو سراهفلاو جماربلا لاكشأ لمشتو

 يبأ ةسرهفو ضايع يضاقلا ةسرهف لثم ةذمالتلاو نارقألا نم مهباحصأ ةلزنم لزني نم وأ مهخايشأب

 جمانربو « يشآ يداولا جمانربو « يليبشإلا ينيعرلا خويش جمانربو « ريسفتلا بحاص ةيطع نب دمحم

 يف لازي امم اهريغو «يفدصلا يلع يبأ باحصأ يف مجعملا» لثمو « يولبلا تبثو « يراجملا

 ةينادلبلا خيراوتلا اهيف امب ةصاخلاو ةماعلا خيراوتلاو تالجسلاو ديياقتلاو تالحرلا عاونأ لمشتو

 بيطخلا نباو « يتبسلا ديشر نباو « يولبلا دلاخ تالحر لثم « سلدنألا رضاوح ضعبب ةصاخلا

 « بيطخلا نبا « ةطاحإ 0و « «ةقلام مالعأ )و نايح نبا «سبتقم» لثمو « يداصلقلاو « يناميلسلا

 نبا «برغماو « ماسب نبا « ةريخذ ١و . ناقاخ نبال «دئالقلا»و ؛ (حمطملا» ك ءابدألا مجارت لثمو

 . اهريغو بيطخلا نبأ «ةبيتك١و « ديعس

 ٠١١/١ يضرفلا نبا خيرات . هسفن ردصملا عجار (10)

 . يكم يلع دومحم : قيقحت /717 « نايح نبال سبتقملا يف هلع لفن دقو. 701١ 2 يضرفلا نبا خيرات 2

 .امهرشن مت دق اعم ناباتكلاو « 67 ةوذجلاو ؛ ١١١/١ يضرفلا نبا خيرات )١5(

 )١5( "ص ؛ هتاقبطل قيقحتلا ةمدقمو « هتمجرت ثيح 4” ةوذجلا عجار .

 نبا : عجار ءاهريغو يشبقلل لاجرلا مالعأ يف لافتحالاو «نايح نبا خيراتو « ينيقلا ليعامسإ خيرات : لثم 215(

 . ١١17 . ةلصلاو ؛ 77/١ ىضرفلا
 ةدامح نبا ليذ امأ  عبطلا ديق وهو ٠ هقيقحت ترجنأ دق ىنإف ةقلام مالعأ ءانثتساب ةعوبطم بتكلا هذه عيمج 20

 . ةيبرغملا هتعبط يف كرادملا بيترت باتك نم نماثلا ءزجلا رخآ قح-الم لكش يف عبط دقف يتبسلا
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 00 نسسدنالا يف :لاجرلا مسارت لقمع

 سلدنألا رمع نم ةريخألا لحارملا ىلإ سلدنألا يف لاجرلا مجارت ةباتك يف ةبرجتلا ترمتسا دقو

 دعب ام ىلإو « يداصلقلا ةلحرو « (214) مصاع نبال « ضيرألا ضورلا »باتك مجارت عم ةيمالسإلا

 . 11! يشآ يداولا يولبلا دواد نب رفعج يبأ تبث عم ىراصنلا دي يف ةطانرغ طوقس

 يف يهو اهفانصأ باعيتساو سلدنألا يف لاجرلا باتك دنع ةمجرتلا ةعيبط عونت : يناثلا بناجلا

 : ةيساسأ ('''فانصأ ةعبرأ ىلع جرخت داكت ال اهمومع

 فيرعتلا فدهتست يتلا ةمجرتلا يهو « ةماعلا ةيملعلا ةمجرتلاب ىمسي ام لمشيو : لوألا فنصلا

 رثكأو . مهرابخأو مهلاوحأ ركذو « مهتاقبطو مهفقاوم ةيلجتو « مهريغو نييسلدنألا نم ملعلا لاجرب
 تاقبط بتكو « ةيسلدنألا تالصلا بتك اهتمدقم يفو قايسلا اذه يف يرجت سلدنألا يف لاجرلا بتك

 . امهريغو ةاضقلاو ءاهقفلا

 اهنم قسنيف . هخيشل بلاطلا اهعنصي يتلا ةمجرتلا يهو ؟ ةيجمانربلا ةمجرتلا : يناثلا فنصلا
 « فنصلا اذه ةمجرت فادهأ قفتت داكتو « خايشأ مجعم وأ ةسرهف وأ اجمانرب هخويش ةيقب مجارت نمو

 هدلومو هبقلو هبسن ضرعب « هب فيرعتلاو « هلاوحأ ةيلجت وه امهيف لجرلا ركذ نم ةياغلا ذإ « هلبق امو
 .. هئفدمو هتافوو يفيلأتلاو يملعلا هطاشنو هتذمالتو هخايشأو

 هب هتطبر خيش نع ثدحتي ةمجرتلا ءانثأ اهيف فلؤملا نوك ةيزمب درفنت فنصلا اذه ةمجرت نأ الإ

 بناج كلذ نم يرسيف « هشياعو هدهاش ام لجسيو هتبرجت نم لقنيف ؛ هيلع ةذملتلاو ذخألا ةقالع

 لقني ةيملعلا ةمجرتلا فنص يف فلؤملا ناك امنيب . هتذتاسأب بلاطلا ةداع طبري يذلا ينادجولا طبارتلا

 هعم جردتسي اًخيش سيلو « ةيخيرات ةدام وه هب مجرتملاف كلذلو « قئاثولا عم لماعتيو رداصملا نع
 .217بلطلا مايأ هتايركذ فلؤملا

 يبأ ةمجرت رظنلاو « همجارت ضعب لقن ثيح 58/١٠ ٠ ١7١ يرقملل ضايرلا راهزأ . ضيرالا ضورلا نع عجار (14)

 .اهدعب امو "0 ١/ ىضرلا ةنج : هباتكل ققحملا ةمدقم - ١/ ١45 ضايرلا راهزأ : يف مصاع نب ىيحي

 «يمالسإلا برغلا راد : توريب ) ىلوألا ةعبطلا / ينارمعلا هللا دبع قيقحتب يشآ يداولا يولبلا تبث رشن )١9(

 ةلحر ترشنو اهدعب امو ٠ : هتبثل قيقحتلا ةمدقم يف هتمجرت (ه9418) يولبلا يفوت دقو (م)1 /مها5

 ةيسنوتلا ةكرشلا ٠ سنوت) ىلوألا ةعبطلا /م 19178 ه49١"117 / نافجالا وبأ دمحم : قيقحتب سنوتب يداصلفلا

 . 7١ : هتلحرل قيقحتلا ةمدقم يف هتمجرت (ه١89) يداصلقلا ىفوت ( عيزوتلل
 ةلجم 5١١« ص « ؛ةمجرتلا ةباتك يف بيطخلا نبا »: انلاقم يف عسوتب اهنع ثيدحلاو فانصالا هذه ليصفت عجار ٠0

 . ١5٠8-١981 / ؟ ةيناثلا ةنسلا / بيطخلا نبا ةودنب صاخ ١ ددع / ناوطتب بادآلا ةيلك
 عجارو ؛ ه ص 1154 لوأ دلجم / ةيبرعلا تاطوطخملا ةلجم نم ةلصف «سلدنألا يف ءاملعلا جمارب بتك١ عجار (؟١)

 0١/١. برغملا ءاملع سراهف : ةيعماجلا انتلاسر
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا مدد 2 الان هزل عراب ننام كد ناقل كي أد فذ اب ب وذ د د عم لداء دع

 طرش نم اقالطنا لاجرلاب فيرعتلا لمشت يتلا مجارتلا يهو « ةينادلبلا ةمجرتلا : ثلاثلا فنصلا
 ءاملعلا ركذ ىلع يتأتل فنصلا اذه مجارت عسوتت ام اًبلاغو « هب مهلولح وأ نيعم دلب ىلإ مهئامتنا
 فيرعتلا ىلإ فنصلا اذه يف ةمجرتلا فدهتو ٠ تافصلا نم ةفصب نوصتخي نيذلا ريهاشملاو

 نمو ٠ ةسلجلا ويف ارجل ياسلام اطول لا ورك لإ رادار رك نر لا ب مجرتملاب

 , ةيعامتجالا مهرابخأو ةيمويلا مهفق 00 ااااا60رار6رارار63و

 . مهنادلب يف نيروهشم مهلعجت يتلا رابخألا كلت ةصاخب

 بدألا يف هب مجرتملا طاشن ركذ ىلإ فدهت ينلا ةمجرتلا يهو « ةيبدألا ةمجرتلا : عبارلا فئصلا

 ركذ ةمجرتلا هذه فدهتست الو « يبدألا هاوتسم يف هب فرعي « هنم جذامن ضرعي كلذو « هيف هجاتنإو
 ركذل ديهمتلا ساسأ ىلع موقت نايحألا رثكأ يف اهتغايص نإ لب « تايفولاو دلاوملاو لاوحألاو رابخألا

 كلذ دجن امك « قنأت يأ فلؤملا اهيف قئاتي ةعوجسم ةيبدأ ةغلب هل ميدقتلاو « هب مجرتملا لجرلا بدأ

 ١ «رفاسملا داز ١ يف سيردا نب ناوفصو «« ةريخذلا » يف ماسب نباو «.«دئالقلا» يف ناقاحخ نب حتفلا دنع

 .كلذ يف بيطخلا نباو «رابألا نباو « ديعس نبا تاباتكو

 فئص رهو انيديأ نيب ًالبقتسم هصوصن ترسيت ْنِإ مجارتلا هذه نم سماح فنص رابتعا نكميو

 يتلا يه ةمجرتلا هذهو « ةمدقتملا فانصألا ةيقب نع اهفادهأو اهداوم يف فلتختو « ةيفوصتلا ةمجرتلا

 يملع دودح يف نييسلدنألا نع اهنم لوادني الو « اهلاجر بقانم وأ ةفوصتملا تاقبط بتك اهلثمت

 ةقيرطلا دنس لاجر ضعب مجارت نم 20 يلحاسلل «كلاسلا ةيغب# ايانث يف دري ام ءانثتساب ءايش

 (زوجحم لازيام كلذ نأ ريغ « مهتفوصتمو مهداهز مجارت يف مهريغك نويسلدنألا بتك دقو «ةيفوصلا
 .دوقفملا مكح يف وأ ًطوطخم « لوادتلا نع

 لنم ظحاليس « نيثحابلا يديأ نيب لوادتم وه امم « نييسلدنألا مجارت بتكل ءىراقلا نإ : اًقلاث
 ةيصرصخ لثمت اهنأ ؛ اهيف ضرعلا تايوتسمو « اهرابخأ جذامنو « بتكلا هذه داوم ىلع هعالطا لوأ

 يتلا ملاعملاب ظفتحت اهنأل ؛ ةقراشملا تافنصم يف ةمجرتلا جذامن ةيقب نع اهب قرتفت « ةزيمم ةئيب

 « كلذ يف ةضورعملا ءامسألا ةيعقاوو « هئاملع ةعيبطو « هلاجر ةجزمأب اًرضاح سلدنألا لعجت

 لحلا يف مهنم ءاملعلا ةطشنأو « لاجرلا كئلوأ ةايح فنتكت يتلا رابخألاو لاوحألا فورظو

 ةمجرتلا هله جذومنأ اهب ينبتل اهنع ديحت ال ةيساسأ تباوث قفو يرجت ةمجرتلا لعجتو «لاحرتلاو
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 1و يع سيلدتالا نت: لانرلا يضرم لمع

 بيغيف ؛ كلذ ءافيتسا نع ةداملا لوحت نيح الإ تباوثلا كلت ضرع نع ىلختت الو هيف برغرملا
 ركذ وأ لاجرلا نم لجر رابخنأ ضرع يف ةمجرتلا هيلإ جاتحت امل ركذلا لقيو « اهنم دافتسملا ردصملا

 ةداملا روضح توافتل كلذو ؛ ابرغمو اًقرشم مجارتلا باتك لك دنع لصحي يعيبط رمأ وهو « هلاوحأ

 ركذ ىلع ةمجرتلا رصتقت نأ نايحألا ضعب يف يفكي ذإ ؛ اهترثكب وأ اهتلقب « لاجرلا مجارت يف ةيربخلا
 يتلا ةقبطلا تنيعتو .٠ تلصح دق هب ةفرعملا نوكتف ؛ خويشلا نم خيش نع هذخأو هب مجرتملا مسا

 .ائمزو املع « اهيلإ يمتني

 : ةيلاثلا تباوثلا نع ثيدحلا ىلإ يمالسإلا برغلا مجارت بتك يف ةيجذومنألا ةمجرتلا ىعستو
 .اًناكمو «الصأ هئامتناو هبقلو هبسنو هتينكب لماكلا مسالا 3

 نم هدافتسا ام ىلع ةلاحإلاو « ناكمإلا دودح يف اهلاجر ةيمستو هب مجرتملا ةخيشم ضرع -؟
 .تازاجالا

 . مهنم روهشملا ةيمستو هنع نيذخآلا ضرع د“

 هبلج امو اه ءانثأ هلاوحأ نع ثيدحلاو « ةلحر هل تناك نإ « هب مجرتملا ةلحر ضرع يف حاحلإلا 4

 . سلدنألا ىلإ ةدوعلا دنع

 . كلذ ريغو ططخلل هتسراممو سيردتلا يف هطاشنو هرابخأو هب مجرتملا لاوحأ ركذ 5

 وعدي رمألا ناك نإ . اههاجت فقاوملا ديدحتو « هب مجرتملا اهجتنأ يتلا تافلؤملا ةحئال ةيمست 1

 . كلذ ىلإ

 نم هب طبتري ام ركذ وأ بدألا يف ةكراشم « هب مجرتملل تناك نإ « ةيبدألا هلامعأ نم تابختنم ركذ 1

 . كلذ ريغ وأ هئاثر وأ هحدم يف امإ بدأ

 . هئفدمو « هتافوو هب مجرتملا دلوم : يخيرات ركذب ةمجرتلا مت 4

 فلؤملا ةعيبط بسحو ًالوأ ةمجرتلا فنص بسح تباوثلا هذه عم ام دح ىلإ لماعتلا توافتيو

 يف ةمجرتلا نم لعجي امم « اهداومو تباوثلا هذه ةيعون يف ةيسلدنألا ةئيبلا لثمي امب ظافتحالا عم ءاّيناث
 . ةيفاقثلا اهتيزمو ةيئيبلا اهتيصوصخ اهب ةيسلدنأ ةمجرت اهعاضوأ نم عضو يأ

 بلجيف ؛ ةيبدألا داوملاب قلعتي يذلا عباسلا تباثلا ىلع زكري ام دح ىلإ ةينادلبلا تامجرتلا فنصف

 متي الو « ةمجرتلا فورظ هب حمست ام هب ةقالع هل امم هريغ جذامن وأ هب مجرتملا جذامن نم فلؤملا

 اذه دجن « كلت وأ ةمجرتلا هذه يف اهضعب عسني دق « ةقيض دودح يف الإ ىرخألا تباوثلا ةيقب ضرع
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 تارا هن اراقتلا بهز وزدف نيتللتالا/ يفت ا ا ا ل

 ةمجرتلا تافنصم ىف سكعلا ثدحيو ؛ اهريغو سيمخ نبال « ةقلام ءابدأو ) «ةطاحإلا» مجارت يف

 ضعبو هتلحرو لجرلا ةخيشم ىلع عسوأ ةلاحإلا نوكت ذإ ؛ةيجمانربلا ةمجرتلاو ةماعلا ةيملعلا
 . هرابخأو هلاوحأ

 هتهجاو يف لجرلا نع فشكلا وه اهنم ةياغلا نأ املاط تافنصملا هذه يف ةيعيبط ةلأسم يهو

 ضرعو تالحرلا لامعأو « تازاجإو ٠ تافنصم ةءارقو « خويش نم هملع تانوّكمب متهتف ةيملعلا
 ىف اًحضاو فلؤملا رثأ ىقبيو «٠ كلذ ريغو « تافلؤم نم هجتنأ ام ةيمستو «هنع نيذخآلا ةذمالتلا

 يف تباثلا اذه زيح عيسوتل اًرفاح هصوصنب هباجعإو هيف هتكراشمو بدألاب همامتها نوكيف ؛كلذ
 «سبتقملا ةوذج» يف احضاو هدجن يذلا رمألا وهو « اهتافلؤم فانصأ نم فنص يأ يفو ؛ ةمجرتلا
 ةفرعمل تباوثلا هذه نم يرورمغلاب مازتلالا نوكي دقو . كلملا دبع نبال «ةلمكتلاو ليذلا ١و يديمحلل

 لك نم ذخأتف عيرس لكشب ىنبت ذإ ةمجرتلا داوم اهيلع سسأتت يتلا ةهجاولا وه يملعلا هراطإ يف لجرلا
 اهيليذو لاوكشب نبال «ةلصلا مجارت» يف هدجن امك « ديدش راصتخاب اهلج نم وأ ةمدقتملا تباوثلا كلت

 . يضرفلا نبا مجارتل ليذ اهلك هذهو «ريبزلا نبال «ةلصلا ةلص»و « رابالا نبال «ةلمكتلا»

 كلذ ىف رصتقيف « ةمدقتملا تباوثلا كلت تايجاح ةيطغتل ةيفاكلا ةداملا رفوتت ال ةريثك نايحأ يفو

 . ةمجرتلا ةدام نم رسيتملا هب موقي امو رداصملا هب فعست ام ركذ ىلع

 0سم نك سا سف يايا و ا ع احاول

 اذه دنع فقت (ةلمكتلاو ليذلا» باتك يف ةدراولا مجارتلا نم ريثكلاو : هب مجرتملا ةقبط كلذب

 : لاجرلاب فيرعتلا نم ىرتسملا
 يرورمفلا نم سيل ةلماك اهضرع نأ « تباوغلا هذه ليلحت ةيلمع يف ءدبلا لبق هرابتعا بجي يذلاو

 هتافو ركذب متخلاو « هب مجرتملا مساب متي ابلاغ ءدبلا ناك نإو « افنآ هانمدق يذلا بيترتلاب نوكي نأ

 دك جب ا لاا ل ل مو وول دكا وك

 ؛ كلذ ىلع اذه مدقتي وأ اهنيب اميف لخادتت وأ تباوثلا ضعب بيغتف «٠ ضرعلا هيف طلتخي دق اهعضو

 لك يف درّطب ييترت جهنم اهل نكي مل كلذلو « نويوحنلا لوقي امك ةظوفحم ةبتر اهل تسيل تباوث يهف
 بتك مجارت نم ريثك ناك كلذل , هعبتتو هدارطاب يحوي اًيلوأ اًيترت بلغألا يف تفوتسا نإو مجارتلا

 هعم ةلصاحلا ةداملاو مجرتملا عضو هيف موقِي صاخ عباط اذ « ةيسلدنألا تالصلا ةصاخب « لاجرلا

 ؛ ةرصتخملا مجارتلا يف اًحضاو ودبي تباوثلا هذه بيترت ناك نئلو ؛ ميظنتلاو جهنملا موقي امم رثكأ

 ؟.
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 « دارطتسالا ىلع اهيف ضرغلا موقي يتلا ةلوطملا تامجرتلا يف هماظتنا لتخيف لخادتي بيترتلا اذه نإف

 فيرعتلا يف ةديدج ةدام نم ةمجرتلا هذه همدقت ام ىلع موقت اهتيمهأو ةمجرتلا ةميق نأ ىفخي الو

 هذه نم ىوتسا كلذلو « هدوجوب سنأتسيو هفلأيل ئراقلا ىلإ هبرقتو لوهجملا هنع ليزتف « هب مجرتملاب
 الوط اهنيب اميف توافت ىلع « ةيسلدنألا تالصلا بتك مجارت تناكف « اهرصقو ةمجرتلا لوط ةيحانلا

 . سلدنألا لاجر مجارت يف ديدج نم «هلمحت امل ىربك ةيمهأ تاذ 2 ارصقو

 ةلص»و « لاوكشب نبال «ةلصلا»و « يضرفلا نبال «سلدنألا ءاملع خيرات" بتك مجارت نأ مغرو

 «ةلمكتلاو ليذلا»و « رابألا نبال «ةلمكتلا» مجارت نم ريثكلا بناجب رصقلاب زيمتت « ريبزلا نبال «ةلصلا
 اهمدقت يتلا ةداملا كلت نم ليلقلا يف ولو يتأت اهعيمج بتكلا هذه مجارت ةيمهأ نإف ؛ كلملا دبع نبال

 انك ام اهالول « سلدنألا لاجر مجارت نم همدقت امب درفنت اهنوك يف ةرصتخملا لاجرلا مجارت لوح
 نوكتس كلذلو ؛ نييسلدنألا دنع ةمجرتلا جذومنأل اسيسأت رداصملا رثكأ اهنوك يفو « اًئيش اهنع فرعنل

 . ةيسلدنألا تالصلا بتك نم ضرعلا اذه يف اهدمتعن يتلا ةيمجرتلا جذامنلا رثكأ

 بتك يف ةدراولا ةفلتخملا جذامنلا اهنم نيضرعتسم تباوثلا هذه ضعب دنع ةينأتم ةفقو نآلا فقنو
 نيب عساو قاطن ىلع اهلوادتل ةيسلدنألا تالصلا بتك ةصاخبو « نييسلدنألا دنع لاجرلا مجارت
 اذه يف ةمجرتلا لمع لثمي يذلا زيمتلا ةروص اهنم صلختسنل ؛ يملعلا هئارتو سلدنألاب نيمتهملا
 . كلذ يف يسلدنألا لمعلا ةبرجت ىوتسمو «ثارتلا

 : امه « ىرخألا ةمجرتلا تباوث نيب نم طقف نيتباث ليلحت ىلع يلاتلا ضرعلا يف رصتقنو
 : ةدوعلا دنع تافنصمو مولع نم هلمح امو هب مجرتملا ةلحر ضرعو هب مجرتملا ةخيشم ضرع

 : هب مجرتملا ةخيشم ضرع : الرأ

 برغلا بتك يف ةمجرتلا اهب مزتلت يتلا تباوثلا مهأ اهلاجر ءامسأ ضرعو ةخيشملا لثمتو

 نيعتي الو « ءامسألا هذه ترثك وأ تلق « هخويش ءامسأ ركذ نم لجر ةمجرت ولخت الف «يمالسإلا

 لمحو هنيوكت يف اهيلإ دنتسا يتلا هتخيشم ركذب الإ يملعلا هاوتسم يف وأ ءاملعلا نيب هب مجرتملا لجرلا
 سلج نيذلا خويشلا ءامسأ ركذب نرتقي نمزلاو ملعلا يف هتقبط ديدحت نإ لب « ةياردو هياور اهنع ملعلا

 . ةبتاكم وأ ةهافش هوزاجأ نم وأ مهنم دافتساو مهيقل نم وأ مهمزالو مهيلإ

 ناك نإ ةينادلبلاو ةيجمانربلا مجارتلا نم اهعبتي امو « ةماعلا ةيملعلا مجارتلا فانصأ يف اذه ثدحي

 بحس ليزي امو اهلاجر هب فرعت ام ميدقت اهفده نوكيف ؛ ءاملعلا نم ملاع ةمجرتب قلعتي اهيف رمألا

 ملعلل فيلأتو ةياورو ذأ نم اهب طبتري نأ نكمي امو اهلاوحأو اهرابخأو اهعقوم لوح كشلاو بايترإلا

 . هتافئصمو

 نم
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 ىلع ةيسلدنألا تالصلا باحصأ ةصاخبو « يمالسإلا برغلا يف مجارتلا ِباَّتُك صرحي كلذلو

 « اهل ىوتسم ىندأ يف ولو ةخيشملا ضرع اهيف راثي ٠ مهلاجر مجارت يف مهيدل ةتباث ةرقفلا هذه نوكت نأ

 . كلذ ىلإ داوملا تزرعأ نإ « اهنم دحاو لجر ةيمستب

 بتك يف اهلاجر ليصحتو ةخيشملاب دئازلا مامتهالا نم عاش امب اهتيمهأ يف ةرقفلا هذه طبترتو

 نأ ملعلا نم اًزيمم ىوتسم غلب نم لك ىلع حبصأ ذإ ؛ خويشلا مجاعمو تابثألاو سراهفلاو جماربلا

 ةعانص ىلإ مهريغ وأ هتذمالت رداب ٠ كلذ لعفي مل نإف ٠ خويش مجعم وأ اجمانرب هتخيشم لوح فلؤي

 ةيفيلأتلا ةيلمعلا هذه متتو « برغملاو سلدنألا خويش دنع سراهفلاو جماربلا ترثكف . هل جمانرب

 يتلا ذخألا قرط حضوتتلو ؛ ةيملعلا هتايوتسم فلتخم يف ملاعلا لجرلا ىلع فرعتلا بناج لمتكيل

 . هتياور اهيلإ دنسأ يتلا لاجرلا تاقلحو هملع اهب لمحت

 ركذ اهلاجر مجارتو «سلدنألا ءاملع خيرات" يضرفلا نبا اهيلع ماقأ يتلا طورشلا داوم يف ناك دقف

 هيلع بلغي ناك نمو ؛ مهباسنأو مهانكو لاجرلا ءامسأ ركذ هيف انضرع»و : لاقف ؛ ةرقفلا هذهب قلعتي ام

 يهو ("0(...ناك نمو. هنع لخألا غلبم مهنم غلب نمو ؛ يقل نم لجأ نمو ٠ ىور نمّعو ... يأرلا ظفح

 . لويذلاو تالمكتلاو تالصلا باتك نم هيلع ليذ نم لك اهب مزتلا يتلا طورشلا

 تباثلا اذه موزل ناف ؛ يمالسإلا برغلا لاجر مجارت يف اًمزال ًارمأ لجرلا ةخيشم ركذ ناك اذإو

 زاجيإلا ىلع تينب تالصلا بتك رثكأف . ةخيشملا يف ةضورعملا ءامسألا ةحئال رصح يف توافتي

 ىلع ةخيشملا ضرع تماقأف « راصتخالا اذه عم اهداومو ةمجرتلا ةعيبط تفيك كلذلو « راصتخالاو

 هب مجرتملا يف اريثأت رثكأ وه نمو « ةيملعلا ةرهشلا يف انكمت رثكأ وه نم رايتخاو زيكرتلاو ءاقتنالا

 هنع لخألا تايوتسمو هتقبطو هب مجرتملا ملع ىلع ةلالد رثكأ هركذ نوكيل ؛ هدي ىلع جرختلاو هتمزالمل

 . هنم ةدافتسالاو

 «سلدنألا ءاملع خيرات »باتك مجارت لمشي ءافتنالاو زيكرتلا نم ةفصلا هذهب ةخيشملا ضرع دجنو

 يبسن زايتما عم « ريبزلا نبال (ةلصلا ةلص» مجارتو « لاوكشب نبال «ةلصلا» مجارتو « يضرفلا نبال

 ةخيشملا ضرع يف دودحم ريغ زايتماو « «ةلمكتلا ١ يف رابألا نبا دنع ةخيشملا لوط يف دودحم

 .« ةلمكتلاو ليذلا ١ يف كلملا دبع نبا دنع اهداوم ليوطتو

 باتك مجارت يف كلملا دبع نبا لمع ىلع ضرعلا اذه يف رصتقأس ينئاف ؛ زايتمالا اذهل ارظنو

 « ةخيشملاب قلعتملا تباثلا ليلحت يف دمتعملا ةمجرتلل جذومنألا هنم ذختأسو « «ةلمكتلاو ليذلا»

 . ؟ ١ ١/ يضرفلا نبا خيرات : عجار (3)

١ 



 0 ب ا سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 ءاملع بتك ةيقب مجارت نم لوطأ اهمومع يف «ةلمكتلاو ليذلا» مجارت نوكت زايتمالا اذه ققحتبو
 . هب مجرتملا خويش حئاول اهيف امب اهريغ نم ىنغ رثكأو ٌةدام ىفوأ اهتباوث نوكتو « سلدنألا

 ةلسلس يف مجارتلا لوطأ «ةلمكتلاو ليذلا» يف ("؛) ةيمورلا نبا يتابنلا سابعلا يبأ ةمجرت ربتعتو
 ةدراولا خويشلل ةيلوألا ةحئاللا بعوتست ذإ ؛ ةخيشملا ضرع ثيح نم ةيسلدنألا تالصلا بتك
 باحصأ نم هريغ طوطخو « هطخب فلؤملا اهيلع فقو ام بسح هب مجرتملا سراهف يف مهؤامسأ
 , (290 ةياردلاو ناقتإلا

 مهجمارب تاصخلم ىلع يتأي نأ «ليذلا ١ يف هلاجر مجارت نم ديدعلا يف كلملا دبع نبا داكيو
 قاربلا نب مساقلا يبأ ةمجرت يف لعف امك « اهب خويشلا ءامسأ حئاول نم هدجي ام يمسيف « مهسراهفو
 جماربلا نم جمانرب صن هنع بيغي امنيح هفسأ يدبي هنإ لب '""' هريغ ةمجرت يف امكو ,225) يناذمهلا

 مهنمض دقو» : دقرف نب مساقلا يبأ ةمجرت دنع هلوق يف امك هنم ةدافتسإلا عنتمت وأ هيلع عالطإلا هتوفيف
 يل تأتي ملو اميدق هطخ يف هيلع تفقو ٠ هب دافأو هيف لفتحا جمانرب يف هتخيشم ركذ اذه مساقلا ربأ
 , (4) « نوعجار هيلإ انإو هلل انإو ٠ هايإ هردق قح ردقي ال نم ةعاضإب هباهذل هب عافتنالا

 «ةلمكتلاو ليذلا ١ باتك مجارت يف كلملا دبع نبا دنع لوطلا نم عضولا اذه ةخيشملا تذختا دقو

 اهنع لقنلا نم رثكأو اهيلإ عجرف ؛ سلدنألا يف ملعلا خويشب ةينغلا ةيلحملا ةداملا هل مدقت هيدي
 هيصحأ ال اميف قرتفا امم باتكلا اذه ١ عمج هنأ هباتك ةعلاط يف ركذيف « اهلاجر حئاول نم ةدافتسالاو
 لقنلا قيثوت يف ةربتعملا طورشلاب ةيفاو اهلك ؛ نأشلا اذه ةمئأ ؛ ةلجلا خويشلا تاياور جمارب نم (ددع
 مهتلباقمو نفلا اذه لاجر نم مهيلع دمتعملا طوطخب اهرئاسو ٠ اهيعماج طرطخب اهمظعم ذإ ؛ اهنم
 25( عحيحصتو

 دقو .اهب لاصتإلاو اهنع لمحلا متي يتلا تاخيشملاو مهيلإ ةعوفرملا ديناسألابو « ءاملعلا نم ةاورلاب

 . شماهلاب ةروكذملا عجارملاو 451 / ١ ؛ ةلمكتلاو ليذلا : يف هتمجرت /ه 770 ةئس يتابثلا سابعلا وبأ ىفوت (15)
 .ه١٠1 ١/ ليذلا (55)
 . 45ا/ /5 ليذلا : عجار 050
 .“59 006371١145# 147 /5و "57 ١/ ليذلا : عجار 2090

 . 174/5: ليذلا (5)
 .؟" ١/ : ةلمكتلاو ليذلا (59)

"1 
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 « مهباسنأو مهئامسأ يف ققديو مهحئاول عبتتيو « جويشلا ركذ نم رثكي نأ ىلإ كلملا دبع نباب اذه ىدأ

 وأ ةخيشم دقتنيو « ادنس وأ ةياور ححصيف ؛ نايحألا ضعب يف ةشقانملا ىلإ ضرعلا يف زواجتي نأو

 , ""7كلذ ريغو « اهلاجرب فري

 كلت اميس الو . ةخيشملا دادعأ ريثكت يف ةيعامجلا تازاجإلاو ةعمسألا صوصن دامتعا د“

 217 ةيمورلا نبا سابعلا يبأ ةدافإك ويشلا نم خيش ةدافإب وأ يعامج ءاعدتساب بتكت يتلا تازاجإلا

 . "اهريغو 7 ينيعرلا نسحلا يبأ ةدافإو

 نأ ىلإ كلملا دبع نبا نم جاتحا .اعوضوم «ليذلا » باتك مجارت يف ةخيشملا لوط ناك دقو

 مجارت اهب بتر نأ هل قبس يتلا ةقيرطلا عابتأ حرتقاف ؛ خويشلا ءالؤه اهب بتريس يتلا ةيفيكلا نع ثحبي

 ركذ يف تكلس بيترتلا كلذكو ١... : هلوقب اهل امدقمو « مجعملا فورح ىلع اهيف ادمتعم باتكلا

 ةدارإ وأ سابتلا فرخ عضاوملا ضعب يف كلذ نع لدعأ دقو , همسر يف مهداريإ دنع لجرلا ةخيشم

أ هرهص وأ هلاخ وأ همع وأ هيخأ وأ هدج وأ هيبأ نع يوري نأك ؛راصتخا
 ؛ةلمجلا ىلع ببسب هنم وه نم و

 هكراشي مل نإو رارجن الا مكحب هعم هتركذ هب مجرتملا خايشأ نم هريغ هقفاو نإ مث , هنع يورملا ركذ مدّئأن

 . "9 هنع ةاورلا يف لعفأ كلذكو , درهعملا بيترتلا ىلع هادع نم تركذ ؛ةينك الو مسا يف هريغ

 راطإ يف الإ هب مزتلي ال ؛ مهب مجرتملا تاخيشم ضرع يف يئابفلألا بيترتلا اذه عبتي وهو هنأ ريغ

 . ةليوطلا ةخيشملا ةحئالل ةيسيئرلا تاميسقتلا نمض عقن ةيئزج ةيلخاد تارقف يفو « دودحم قيض

 نبأ لعلو كانه ًالاكشأو انه ًالاكشأ ذختتف ؛ ىرخأ ىلإ ةمجرت نم ةيسيئرلا تاميسقتلا هذه عونتتو

 يتلا مجاعملاو سراهفلاو جماربلا صوصن يف اهفداصي ناك يتلا ضرعلا ةقيرطب رثأت دق كلملادبع

 حئاول صيلختب اًيفتكم « اهيف دراو وه امك خويشلا تاقبط بيترت ىلع ظفاحي ناكف « اهيلع دمتعا

 عونتب هدنع ةخيشملا ضرع ةقيرط تعونت كلذبو « ةروكذملا تافنصملا يف اهؤامسأ ةدراولا لاجرلا

 , 5/5 : ليذلا يف كلذ جذومن عجار (0)

 )١"( ليذلا :7/4 ١157.
 . "94 /٠ه : ليذلا ("0)

تكتف ؛ ءاملعلا نم ةعامج نم ةزاحإلا هيف بلطي ؛ هتلحر يف ايعامج ءاعدتسا خيش لمحي نأ وه ةدافإلا موهفم 2١
 ب

كذملا ءاعدتسالا يف همسا درو نم لك ةياهنلا يف اهنم ديفتسي يتلا ةيعامجلا تازاجإلا كلت صوصن هبقع
 ؛ رو

 ٠ مهتازاجإ صوصن عمجنو نيزيجملا خويشلاب لصتا يذلا خيشلا ىلإ اهتبسنب تادافإلا هذه فرعت ام ابلاغو

 ٠ 4١/8/١( ليذلا ) يقلاملا ةريرح نبا ةدافإو ("7/1 ٠ ة هلا : حار ) يفدصلا يلع يبأ ةدافإ كلذ يف رهتشتو

 . ريبكلا ءاعدتسالا مسا تحت 475/5 ديشر نبا ةلحو : يف اهصن مجار يتبسلا ديشر نب ةدافإو

 ):*( ليذلا ١ 7١/١.

 ا



 اا

 ا ا را ملا ناو ما وم هدوم و سلدلألا يف لاجرلا مجارت لمع

 : اهنم « كلذ يف تارابتعالا نم ةعومجم ميقي هدجنف « خويشلا بيترت يف رداصملا هذه قرط

 نبا ديلولا يبأ ةمجرت يف امك تاقبط مهلعجي ذإ ؛ خويشلا بيترت يف ذخألا ةقيرط رابتعا 0
 : 220 جاحلا . (0)

 , (27)(هل اوزاجأو أرقو مهيلع عمس» : هلوقب اهمتخيو « ..نع ىور ؛ : هلوقب اهؤدبي : ىلوألا ةقبطلا *

 . هل اوزاجأو مهب ىقتلا نيذلا خويشلا ضعب اهيف ركذيو : ةثلاثلا ةقبطلا *

 . ةودعلا ربو سلدنألا لهأ نم مهتازاجإب هل اوبتك نيذلل اهصصخيو : ةعبارلا ةقبطلا *

 مض نيح تالاحلا ضعب يف الإ ؛ يئابفلألا بيترتلا بسح حويشلا بّثري ةقبط لك يف وهو
 6 انه مهامس نيذلا خويشلا عومجم غلب دقو « ضعبلا اهضعب ىلإ ءامسألا نم وأ ىنكلا نم هباشتملا
 جاحلا ةيبلت » : هامسو « ةحلط دمحم وبأ هب مجرتملل هعمج يذلا خويشلا مجعم ىلع اليحم ؛؟ اخيش

 , 229« جاحلا نبا ديلولا يبأ يضاقلا لاجر فرعت ىلإ

 اذه دجن « خويشلل ةمزالملاو لخألا نم راثكإلا ةاعارم عم امنإ « اًضيأ دخألا ةقيرط رابتعا (ب)
 بيترتلاب هتخيشم ضرع ذإ (ه١50:ت) ميتيلا نباب فورعملا (77يشردنألا هللا دبع يبأ ةمجرت يف
 : يلاتلا

 ١- ةيلاتلا تاقبطلا ىلع نيبّثرم نييودعلاو نييسلدنألا هخويش ضرع 9 :

 . ةزاجإ مهنم هل سيل نمب مهعبتيو هل اوزاجأ نم مهنم مدقيف «مهنع ذخألا رثكأ نمم : ىلوألا ةقبطلا *

 اوزاجأ نم مهنم مقيف ؛ مهتمزالم نم راثكإلا نود عامسلاو ةءارقلاب مهنع ذخأ نمم : ةيناثلا ةقبطلا *

 . ةزاجإ مهنم هل سيل نمب مهعبتيو « هل
 .هل اوزاجأو « تافصلا نم ةفصب مهيقل نمم : ةئلاثلا ةقبطلا *

 . ءاقللا نود ةبتاكم هل زاجأ نمم : ةعبارلا ةقبطلا #

 00 ا
 .(ه١5141) هتافو تناكو 4١ /8 ليذلا يف هتمجرت 0(
 . اهدعبامو 43/5 ليذلا ("5)
 يب ةيمويرلا ويمر 1اس يرعا ير اوبال طفوا تيار لا 20

 . :44/١ ليذلا : يف هتمجرت (؟0)
 . اهدعب امو ؛4 /5 : ليذلا (79)

 1غ

 روس



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22-22 - -عع لل هع تا عمل طل نال ل سل ها نا

 ثالث ىلع مهبّترو « مهنع ذخأ ةلج اًمالعأ يقلف اًجاح لحر ذإ  نييقرشملا هخويش ضرع -؟
 ٠ : تاقبط

 . مهريغ ىلع مهنم هزاجأ نم امدقم مهنع ذخألا رثكأ نمم : ىلوألا ةقبطلا *

 مهعبتيو « اًقلطم هل اوزاجأ نيذلا مهنم مدقيف ؛ تارملا نم ةرم يف مهنم عمس نمم : ةيناثلا ةقبطلا #

 . ةزاجإ مهنم مهل نوكت نأ نود طقف مهنم عمس نمم : ةثلاثلا ةقبطلا *

 ' يف روطسم كلذ رثكأو » : هلوقب هب مجرتملا جمانرب ىلع ةلاحإلاب ةخيشملا هذه متخي هنأ ظحالملاو

 جمانربلا نم ةحئاللا هذه صّخل دق كلملا دبع نبا نأ كشالو « (4') «هطخب هيلع تفقوو ؛ هتياور جمانرب

 دبع نبا ىمس دقو . جمانربلا اذه يف داوملا بيترت هيلع ىنب يذلا هسفن قسنلا ىلع ظفاحف ؛ روكذملا

 ناك ام الإ « يئابفلألا بيترتلا ةقبط لك يف مزتلا دقو « خايشأ ةعبرأو خيش ةئام ةخيشملا هذه يف كلملا

 . كلذ يف هتداع يه امك « ىنكلا يف هباشتملا وأ براقألا نارتقا نم

 حويشلا ركذيف . اهنكامأو ذخألا نطاوم ةاعارم عم امنإ « اًضيأ بيترتلا يف ذخألا ةيلمع رابتعا (ج)

 نبا نمحرلا دبع يبأ ةمجرت يف ميظنتلا اذهل اجذومنأ دجنو « مهنادلب ىلإ مهئامتنا بسح نيبترم

 : (!1!تاقبط ثالث يف هتخيشم ركذف «(ه575 :ت)١24)بلاغ

 يور نمب مدقف « مهنع ذخألا ةنكمأ بسح مهركذف : نييسلدنألا نم هنع ىور نم : ىلوألا ةقبطلا *

 . سلدنالا برغب مث « ةبطاشب مث « ةيسنلبب مث « ةيسرمب هنع

 . مهركذ فوتسي ملو « اهناكسو سلدنألا لهأ نم هيلإ بتك نم : ةيناثلا ةقبطلا *#

 . 453 قرشملا لهأ نم هيلإ بتك نم : ةغلاثلا ةقبطلا *

 . (!!!(ةرثك هخويش يفو ؛ نيرخآ يف.. :هلوقب اهمتخ ذإ ؛ هتخيشم ركذ فوتسي مل هنأ ظحالملاو

 ةفصلاب دراولا ضرعلا نأ الإ « ةخيشملا هذه هنم ىقتسا يذلا ردصملا نيعُي مل كلملا دبع نبا نأ مغرو

 لقألا ىلع يهف « اجمانرب نكت مل نإ « ةيسرهف ةقيثو نم ةدافتسإلا لوصحب ىحوي هالعأ ةروكذملا

 . خويشلا ديياقت نم دييقت وأ ةزاجإ صن

 . 25/61: ليذلا (:0)
 ) )55١ليذلا : يف هتمجرت : ١١7/5.

 ) )59ليذلا عجار : ٠١7/5 .

 ) )55ليذلا 5/"٠١.

 ا



 ا

 00 سحلدتألا نق لاتغرلا يجازيك لسع

 ميدقت متي نأك « تاقبط ىلإ مهفينصتو خويشلا بيترتل ةليسو ذخألا يف ةيملعلا ةداملا دامتعا 0(

 .اذكهو ... هقفلا خحويشف « ثيدحلا خويشف « همولعو نآرقلا ويش

 لازي امو « سراهفلاو جماربلا ضعب يف خويشلا بيترت ةعيبط نم هروضح ذخأي كش ال ضرع وهو

 درطا دقو .«4*ةفصلا هذهب مهتخيشم بيترت اهباحصأ اهيف عنا يتلا جماربلا صوصن نم انيديأ نيب
 ضرعت ذإ كلملا دبع نبال «ليذلا »و « راّبألا نبال , «ةلمكتلا » يباتك مجارت نم ريثك يف بيترتلا اذه

 ىورا و نآرقلل «الت» لثم « يقلتلاو ذخألاب ةداع ةطبترملا ظافلألاب ةنورقم بلاغلا يف ةخيشملا تارقف

 . كلذ ريغو « بدألل «بدأت »و « هقفلل «رظانو هقفت”و . ثيدحلل « عمسو

 ةتبس ليزن ؟؟!'يسيقلا بيطلا نب مساقلا يبأ ةمجرت يف بيترتلا اذه نم جذامن دجن

 : ةيلاتلا ةروصلاب اهتارقف اًمدّقَم ٠ تاقبط لكش ىلع هتخيشم «ليذلا ١ ىف ضرع دقف (ه/١١:ت)

 .«.. عفان فرحبو ... عبسلاب الت” : هلوقب اهمّدق : ىلوألا ةقبطلا *

 . « مهمظعم نع رثكأوا : هلوقب اهمتخيو « .. عمسو١ : هلوقب اهترقف مدّقو : ةيناثلا ةقبطلا *

 . « ةيمأ يبأبو مهرثكأب هقفتو» : هلوقب اهرّدصو : ةئلاثلا ةقبطلا *

 . قرشملا لهأ نم هل زاجأ نمل اهصصخو : ةعبارلا ةقبطلا *

 باتك نم هريغ وأ كلملا دبع نبا دنع ةخيشملا ضرع تلمش يتلا بيترتلا تايلمع نأ ظحاليو

 تاب دقو اميس ال « سلدنألا لاجر بتك يف ةمجرتلا ءانب هب زاتما امم يه « ةيسلدنألا تالصلاو مجارتلا

 ضرعف ؛ سلدنألا خويش اهيف فيلأتلا نم رثكأ يتلا جماربلاو سراهفلا جذامنل ةرغصم ةروص اهرثكأ

 فيلأتلا نم فنصلا اذه اهب صتخي ةيجهنمو ةيملع ةيزم وه مدّقملا لكشلاب مهجماربو خويشلا سراهف
 مهتاخيشمو مهتابثأو هلاجر سراهف ىلع بلغ دق قرشملا نأ فورعملا ذإ ؛ يمالسإلا برغلا ةقطنم يف

 ىلع اهيف ضرعلا موقي يتلا تاخيشملا يف الإ « بيترتلاو ةداملا يف تايورملاو ةياورلا ىلع دامتعالا

 ميمص نم يه يمالسإلا برغلا ةئيب اهتدهش يتلا ةيجمانربلا جذامنلا تناك كلذل ؛ يئابفلألا بيترتلا

 ىف ةمجرتلا تاباتك نم اهريغ ىلع هب درفنت داكت امم ىهو « ةئيبلا هذه ىف ةيفاقثلا تايصوصخلا

 . اهيف فيلأتلا عاستاو اهترثك ىلع قرشملا

 نم مهيلع أرق نم : يلاتلا لكشلا ىلع نيبترم هخويش ضرع دقو ينيعرلا خويش جمانرب صن انيديأ نيب لازام (40)
 نم رئاس ركذ مث / رعشلاو ةباتكلا يف مسترا نم مث / ةغللاو وحنلا لاجر مث / ثيدحلا لاجر مث /نآرقلا ةذتاسأ

 , اهدعب امو 7١/6" : ليذلا عجار (55)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هم مم هم مل هل همم همم همم همم همم هع مم هم ممم هم هم هم مس همم هم مم هع هم م يسم

 تباوث دحأ نييسلدنألا مجارت بتك يف اهركذ انمدق يتلا ةروصلاب ةخيشملا ضرع يلاتلاب ناك دقو

 . ةيفاقثلا ةئيبلا تايصوصخخ نم مهم بناجب «يجمانربلا ضرعلاب هرثأت قيرط نع ظفتحا يذلا ةمجرتلا

 : ةدوعلا دنع تافنصمو مولع نم هلمح امو هب مجرتملا ةلحر ضرع : اًيناث

 هذه اهيلع موقت يتلا ةيساسألا تباوثلا ثدحأ اهب ريكذتلا وأ اهنع ثيدحلاو ةلحرلا لّثمتو

 ءاقلل هب مجرتملا ةلحر نع ثيدحلا ناك نئلو « اهصاوخخ نم ةيصاخو اهايازم نم ةيزم نوكتل ؛ةمجرتلا

 باتك دنعو يمالسإلا برغملا يف هنإف ؛ قرشملا يف لاجرلا مجارت بتك يف ماع هبش ارمأ خويشلا
 ىلع اهدئاوف ءاصقتساو اهنع ثيدحلاو ةلحرلا ةراثإ نم لعج ازيمم اعباطو ةصاخ ةغبص ذختا دق هتاقبط
 اذه هدافتسا ام زييمتو « اًيناث ةلحرلا فنص زييمتو ؛ الوأ ةمجرتلا زييمت يف ةيمهألا غلاب ارمأ هب مجرتملا

 . اًثلاث كلت هتلحر يف مجرتملا

 يف قطانملا ىصقأ نم يأ : قرشملا هاجتا يف سلدنألا نم قلطنت اهتيصوصخ يف ةلحر يهف

 اهيدل قرشملا أدبيل ارب ةلحرلا تناك نإ هئناومو هزكارمو برغلا اذه رضاوحب رورم يمالسإلا برغلا

 امو جحلا كسانم ءادأب ةلحرلا جوتتل زاجحلا ةقطنم ىلوألا ةجردلاب اهدصقم نوكيلو ةيرصملا دالبلا نم

 يف اوناك نمم نافيرشلا نامرحلا مهمض نيذلا خويشلا ءاقلو راوجلا نم زاجحلا ضرأ يف كلذ عبتي

 لهأو راظنلا ءاقلل نيرهنلا نيب ام رضاوح ىلإ ةلحرلا فئأتست مث ةرايز وأ جح وأ راوج وأ ةماقإ ةلاح

 هئاملع ءاقلل ماشلا دالب ىلإ لاقتنالا متي مث « اهب ةيكلاملا هقفو ثيدحلا ةياورو لدجلاو لوصألا

 هذه ءاملعب ءاقللا ددجتيل . . . سنوتف رصم قيرط نع ةدوعلا ةلحر هنم أدبتل « هلاجرب لاصتالاو

 تاذ ةئيب نمو قرشلا ىلإ برغلا نم معت اهنأل ؛ ةيعون ةلقن تاذ ةلحر يهف . دّكأتيو قطانملا

 . ةريثك تايصوصخ هلثمتت يذلا قرشملا ةئيب ىلإ كولسلاو ةفاقثلاو جازملا يف تايصوصخخ

 مالسلا لمحت ةبحألا حاير انيلع بهت هئمف ؛ برغلا لهأل ةدئفألا ىرهم لازيامو ناك قرشلاو

 رذجتت نأ يفكيو « ملعلا ذخأو ةرايزلاو كربتلاو بجاولا ءادأل قوشلا ددجتي هيلإو « ةدوملاو رطعلاو

 اهريغو ملعلاو قيقعلاو دجن حبصتو ةفلتخم راعشأو ةيوبن ةريس نم هأرقي امب قوشملا مئاهلا نادجو يف

 . ةرايزلا تاياغو دصقلا نكامأل تاراشإو ةءاضإلل اًزومر نكامألاو ءامسألا نم

 يتلا تازاجإلا ةراثإو « مهنم ةدافتسالا رادقمو قرشملاب خويشلا ءاقل ىلع ةلاحإلا تناك اذإو

 اهفداصن نأ نكمي ةيداع هلأسم ودبت قرشملا ءاملع نم مهتالحر يف سلدنألاو برغملا لاجر اهب يظح

 ام ىلع زيكرتلا يف ىقبت ةلاحإلا هذه يف ةيزم مهأ نإف ؛ اًبرغمو اقرشم تاقبطلا بتك نم فنصم يأ يف

 ؟/



 ااا

 0 1 ا لا لال لا وادع يأ اا امو تال ل سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 ذإ ؛ كلذ يف هتيزمب ريكذتلا عم ةحيحص لوصأو تاياورو تافلؤم نم ةدوعلا دنع هعم لحارلا هلمح

 بتك نأ كش الو « ةحيحصلا هلوصأ دروأ وأ سلدنألا ىلإ هبتك لخدأ وأ ملعلا اذه لمح نم لوأ نوكي

 « يمالسإلا برغلا ةئيب يف ةمجرتلا لمع اهب زيمتي يتلا تالاحإلا هذهب ئلتمت ةيسلدنألا تالصلا مجارت

 ىلإ ةلحر هل تناك دقو (ها"ال١ : ت ) يبطرقلا جرفم نب دمحم : ةمجرت يف هدجن ام كلذ نمف

 , نآرقلا بارعإ يف اهنم ةصاخبو « هنع اهاورو هفيلآت هنم لمحف ساحنلا نبا رفعج ابأ اهيف يقل قرشملا
 , 24" سلدنألا ىلإ بتكلا هذه لخدأ نم لوأ وهو « كلذ ريغو خوسنملاو خسانلاو يناعملا يفو

 يف ماقأ هنأل ؛ سلدنألا ىلإ ةبيتق نبا بتك لمح يذلا وه (ه٠5 : ت) غبصأ نب مساق ناكو
 نباو بلعثو دربملا نع دخأف « قرشملاب بدألاو ةغللا مالعأ نم اًددع اهيف يقل ةدم قرشملاب هتلحر

 لثم هعم اولحر نيذلا سلدنألا ءاملع ضعب ةقفرب اناك هذخأو هتلحر نأ مجارتلا بتك ركذتو ؛ ةبيتق

 لخأل هيلع لابقإلا نأ الإ , (ه"؟؟: ت ) يبطرقلا ىلعألا دبع يبأ نب دمحمو ؛ نميأ نب دمحم

 , (48) هيقيفر نم رثكأ ناك ةبيتق نبا تافلؤم

 (؛5) سلدنألا ىلإ ةبيتق نبا بتك لخدأ نم ىلع لاجرلا نم ديدعلا مجارت يف تالاحإلا تددعت دقو

 يتلا يه ةبيتق نبا لوصأ يف تاياورلا رهشأ تناك امبرو « سلدنألا ىلع اودفو نيذلا ةقراشملا ةصاخبو

 :ت) ةبيتق نبا دلو رفعج يبأ نع لمحي يلاقلاو ؛ سلدنألا ىلإ اهلخدأو يلاقلا يلع وبأ اهلمح

 ,200ا

 ىلإ هيبأ عم لحر هنأ (ه1707؟ :ت ) يطسقرسلا تباث نب مساق ةمجرت يف يضرفلا نبا ركذيو

 باتك انيلإ لخدأ نم لوأ امهنأب لاقيو ٠ سلدنألا ىلإ اريثك اًملع الخدأو كانه اذخأف قرشملا
 , 010(نيعلا»

 عفان نب بهو اهلخدأ مساقلا ديبع يبأ بتكف ؛ ةمجرت نم رثكأ يف ةيلوألا هذه ىلع لاحتو

 اهلخدأ مث « هنع تذخأ نم لوأو سلدنألا ىلإ اهلخدأ نم لوأ وهو (ه11/ : ت ) يبطرقلا يدسألا

 . 017 يرعسملا رفعج يبأو « تباث نب يلع نع قرشملا ىلإ هتلحر يف اهذخأ دقو .هدعب ينشخلا

 . 8١/7 : يضرفلا نبا خيرات :عجار (40)
 . 75 : ةولذجلا ؛ ؛7/؟5و ٠ ١/ 1٠51١ يضرفلا نبا خيرات : عجار (4)

 . 8١/1 . يدفصلل يفاولاو ؛ ٠١/7 ترقايل بيرألا داشرإ : ةبيتق نب ارفعج يبأ نع عجار (00)
 . 351١/١ 2 يضرفلا نبا خيرات : عجار (01)

 . ١14/7 « يضرفلا نبا خيرات : عجار (01)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 711101101 1 11+ 0000 اا

 امك « ةينمزلا ةقبطلا ةدعابتمو ةددعتم تامجرت ىفو « دحاو فنصم بلج ىلع ةلاحإلا رركتت دقو
 دعب اميف سلدتألا ءاملغ نم ضعبلا ذنع ةلخرلا تايرغم تناك دقف + «نيعلا# باتك يف الثم لاحلا وه
 هنأ ذإ ؛ يطولبلا ديعس نب رذنم يضاقلا اهب ماق يتلاك ««نيعلا» باتك نم ةحيحص ةياور ٌدخأ ىلإ يرجت

 : ت) هللا لضف هبيرق ةقفرب تناك هتلحر نأ ركذيو « . *72 نيعلا »باتك دالو نبا نع رصم يف ذخأ
 , *؛) ريثكلا ءيشلا امهريغو « ساحنلا نباو دالو نبا بتك نم امهعم المح دقو ء(ه* 6

 يف ةفاقثلا ءانغإ يف رثأ مهتلحرل ناك نمم نييسلدنألا لاجرلا مجارت يف تالاحإلا هذه لثم ددرتتو

 دقو « هنع أّطوملا ةياورو « سنأ نب كلام نع هذخأو « يثيللا ىيحي ةلحر رهتشتف « يمالسإلا برغلا
 كلام ءاقلل هلبق لحر ْنَم نييسلدنألا نم كانه نأ مغر ؛ يمالسإلا برغلا يف اذه ىيحي ةياور ترهتشا
 : (50) نع أطوملا لمحو

 ىلإ هعوجر دنع تافنصمو ملع نم هلمحام ركذ هتمجرت يف دريف ؛ دلخم نب يقب ةلحر رهتشتو

 «هقفلا ١ باتكو « ةبيش ىبأ نبا فنصم هلاخدإ هب درفنا اممو « اريثك اًملع لخدأ دقف « سلدنألا

 نب رمغ ريس باتكو ,؛ تاقبطلا ١ يف هباتكو . طايخ نب ةفيلخل «خيراتلا ١ باتكو «يعفاشلل

 . *10يقرودلل «زيزعلادبع

 نم ةمجرت يف رركتي اتباث حبصتل ؛ نييسلدنألا دنع لاجرلا مجارت لامعأ يف تالاحإلا هذه عستتو

 ؛ هئاملع ءاقل وأ ةرايزلل قرشملا ىلإ قوشلا هيف كرحو سلدنألا نع هب جرخ ملعلل بلط وأ ةلحر هل
 « مهتاثيبو مهناطوأ ىلإ نويسلدنألا اهلمحي ناك تاياورو فيناصتو تافاقث نم قرشملا هفرع ام رثكأف

 دانسإلا ةيعرش موقتف ةياورلا لصتتو لمحلا ققحتيل كلذ نوذخأيف « مهتذمالتب وأ اهباحصأب نولصتي
 عفان ةءارق لوخد ةيلوأ نع تالصلا مجارت بتك ثدحتت كلذلو « ةدافتسالاو ذخألا يف ةقثلا دكأتتو

 هيلع أرقو يقرزألاب يورقلا نوريخ نبا لصتاف , ةزمح فرح ةءارق بلاغلا ناك دقو « برغملا ىلإ

 : يف هتمجرت رظنا ءه"060 ةنس يطولبلا ديعس نب رذنم يضاقلا ىفوت « ١15/5 يضرفلا نبا خيرات : عجار (05)

 ؛ شئماهلاب ةروكلملا عجارملاو ؛ 701 ناقاح نبال سفئالا حمطم ؛ ةروكذملا عجارملاو ١50 : يديبزلا تاقبط

 . شماهلا يف اهيلع لاحملا عجارملاو 1١/7 يرقملل بيطلا حفن
 . 3014/١ « يضرفلا نبا خيرات (05)
 نييسلدنألا نم كلام نع ذخأ نمم ىلوألا ةقبطلا ركذ ثيح « 1١1/8 « ضايع يضاقلل كرادملا بيترت : عجار (00)

 ةثلاثلا ةقبطلا ركذ ثيح 74 /”و « اضيأ نييسلدنألا نم كلام نع ذخأ نمم ةيناثلأ ةقبطلا ركذ ثيح ١6/7 :و
 ةنس ىئيللا ىبحي ىفوت دقو ٠ 1 لا لا و و

 ١51/1 نايعألا تايفو ؛ 171/7 كرادملا بيترتو ؛ 14 /؟ . يضرفلا نبا خيرات : يف هتمجرت رظنا ه1“

 ص : يتبسلا يبيجتلا جمانرب : يمالسإلا برغلا يف أطوملا تاياور نع عجارو شماهلا يف ةروكذملا عجارملاو
 . اهدعب امو 187 : يشآ يداولا ربأج نبا جمانربو ؛ 7

 0 47 ١/ يضرفلا نبا خيرات : عجار (01)
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 ا ا سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 ة ءارق سلدنألا ىلإ كلذب لخدأف « هتلحر يف شرو ىلع يبطرقلا نزاخلا نب دمحم أرقو « ”"”كلذ

 ا ةياور نم عفان

 ةلاحرلا ءالؤه اهلخدأ يتلا ةيبدألاو ةيوغللا ةداملا ىلع ةلاحإلا درت مجارتلا هذه نم ريثكلا نمضو

 لخدأو , ؟*7 هنع لمحو هيقل دقو ظحاجلا تافلؤم يبطرقلا مالس نب جرف لخدأ دقف « سلدنألا ىلإ
 )1١( ظحاجلاو ةبيتق نبا تافلؤم هعم لمحف « سلدنألا ىلإ مدق يقرشم وهو يدادغبلا نوراه نبدمحأ

 (11!ةياور اهلك ةحورشملا راعشألا سلدنألا لهأ ذخأ هنعو « امهنع ذخأو امهيقل دقو يشايرلا لضفلا

 , 219 ةديدع فيناصتو ؛ ًاريثك املع سلدنألا ىلإ امهعم ابحصف امهريغ نعو امهنع المحو يشايرلاو
 مجرتملا اهراز يتلا نكامألاو اهداعبأ ديدحتو ةلحرلا هذه ىلع صيصنتلا نايحألا صضعب يف متيو

 « يدادغبلا دعاص ةمجرت يف « مهنم ةدافتسالاو ءاملعلا ءاقلو ذخألا يف اهاضق يتلا ةينمزلا ةدملاو هب

 دقو « يوحنلا ءىرقملا يكاطنألا نسحلا يبأو « « ةسامحلا ١ حراش يناجرجلا تباث حوتفلا يبأو

 ةحئال عستت يذلا يدادغبلا يلاقلا يلع يبأو ٠ ينج نباو يجاجزلا مساقلا يبأ تافلؤم لاخدإب درفنا

 . "9 سلدنألا ىلإ هتلحر يف هعم اهلمح يتلا لامعألاو تافلؤملا

 يلع يبأ تافنصم هعم لمحف ؛ ه١57 ةئس سلدنألا ىلإ مدق دقو يزيربتلا نسحلا وبأ كلذكو

 اذإو 2347 جارسلا نبا ركب يبأ تافنصمو ينج نبا نامثع يبأ تافنصمو « « حاضيإلا » اهنمو يسرافلا

 دق ناكو ٠ اهيلع هدورو دنع سلدنألا ىلإ مث « الوأ ةيقيرفإ ىلإ شرو ةياورب عفان ةءارق يورقلا نوريخ نبا لحخدأ 20

 ١/ ١١١! يضرفلا نبا خيرات : عجار ؛ همزالمو شرو قيفر ينزملا يقرز أ نسحلا يبأ نع ةءارقلا هذه ذخأ
 .1١1!//؟ ؛ ةياهدلا ةياغ : يف هتمجرتو ه5٠ ىفوت

 . :7١917 مقر ١184/١ « ةياهنلا ةياغ يف هتمجرت ؛7/ يضرفلا نبا خيرات : عجار 2م(

 , 0١/١" يضرفلا نبا خيرات : عجار 2(

 . ١/١" يضرفلا نبا خيرات : عجار 5(

 . "7 يديبزلا تاقبط : يف هتمجرت , ه 597 ةجئنطب يزاغ نبا يفوت ؛ ؟١ /" . يضرفلا نبأ خيرات (11)
 0 ةرفلا نبا خيرات 090

 ٠5 /٠بيطلا حفن؛ 488 ١/ نايعألا تايفو ؛ 8 /7 ةريخذلا ؛؟ ؛ ٠ ةوذجلا واس دما جر 0
 هتمجرت « ه 105 ةئس سلدنألا ىلإ مدق دق ناكو « ه١47 ةئس ةطانرغب اليتق يناجرجلا تباث حوتفلا وبأ ىفوت
 . 4015/١ بيطخلا نبال ةطاحالا ؛ ١15 //ةريخذلا ؛ 184 ةوذجلا ؛ ١17 ةلصلا :يف
 :يف هتمجرت عجار ه17017 ةنس سلدنألا ىلإ مدق دق ناكو .ه 71/7 ةنس ةبطرقب يكاطلالا نسحلا وبأ ىفوتو
 ببطلا حقت ىف يجرب اها 50 ن2 نلاكلا ىلع ربا نتزتو ٠11117 اببطلا قار ١211/١ سفرقلا نبا يبرأ

 .140 :ريخن نبا ةسرهف : يف سلدنألا ىلإ اهلخدأ يتلا لامعالا ةحئال عجارتو شماهلاب ةروكذملا عجارملاو/* /؟
 عبرأ اهب ثكمو ه١47 ةنس سلدنألا ىلإ يزيربتلا ميهاربإ نب ىلع مّدق دق ناكو - 417 : ةيطع نبا ةسرهف عجار (14)

 ( 2.7١8 7١1 : ريخم نبأ ةسرهف عجارو ؛ 5؟ا/ ةلصلا يف هتمجرت رظنا ؛قرشملا ىلإ كلذ دعب دوعيل تآونس
 . تاياورو تافلؤم نم سلدنألا ىلإ هلخدأ ام ةيمست ثيح "8757
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 تاءاتطعلاو تانيلقتلا نم نورتف :: نسلدتالا .:ةنابع د تا ا كح مام ما م

 تافنصملاو ملعلا نم قرشملا نم دئاعلا هلمح ام ركذب يفكت مجارتلا هذه بلغأ يف ةلاحإلا تناك

 اهبلج قرطو ءالؤه اهلمح يتلا ةحيحصلا لوصألا ىلع ةلاحإلا متت مجارتلا هذه ضعب يف هنإف ؛الامجإ

 يف يلاقلا يلع يبأب مامتهالا ناك دقف ؛ اهيلع دامتعالاو اهتياور ةيرارمتساو اهنم نييسلدنألا ةدافتساو

 يف ةحصو ةقدو ةقث نم هب مستي ام ىلإ ىلوألا ةجردلاب يرجي تافلؤم نم هلمح ام ضرعو هتمجرت

 . 9 هذخأ يف « اهيلع دمتعا يتلا تاياورلاو هعم اهبحص يتلا لوصألا

 ىلإ هلخدأ يذلا ( هيوبيس باتك ١ لصأ ىلع ةلاحإلا يحابرلا ىبحي نب دمحم ةمجرت يف يرجيو

 امك « باتكلا يف لوصألا لصأ وه يذلا دّربملا لصأ نع دالو نبا ىلع هححص هنأ ركذيف 7 سلدنألا
 مثتف ؛ يمالسإلا برغلا يف « هيوبيس باتك ١ نم يحابرلا لصأ رهتشيو . اضيأ ساحنلا نبا ىلع هأرق

 , 1 لصألا ةخسنلا هذه ىلع مويلا باتكلا قيقحت ناك دقو «هيلع ةياورلاو هب ةءارقلا

 يف امك قرشملاب مهتماقإ تلاط نيذلا تالحرلا باحصأ مجارت يف فاصوألا هذه لثم درت كلذلو

 مل اًميظع املع اهيف عمج قرشملا ىلإ ةعساو ةلحر هل تناك هنأ ركذي ذإ ( ها"ا/0 : ت ) ذئاع نبا ةمجرت

 ملام سلدنألا يف سانلا هنع ذخأ كلذلو « قرشملا ىلإ تالحرلا باحصأ نم هلبق نم دحأ هعمجي

 « يجابلا ديلولا يبأ مجارت يف اذه لثم رركتيو « 21هلبق سلدنألا ىلإ دحأ هلخدأ الو «هريغ دنع نكي

 قرشملا ىلإ ةليوطلا ةلحرلا مهل تناك نمم مهريغو يفدصلا يلع يبأو « يرفاعملا يبرعلا نباو

 "ل ذخألاو ملعلل

 ىلإ اومدق نيذلا ةبراغملاو ةقراشملا نم نييسلدنألا ريغ مجارت يف درت اهسفن ةلاحإلا هذه

 ىلع سلدنألا ىلإ مدق دقو يبلحلا يناورملا ىيحي نب سابعلا نب دمحم ةمجرت يف الثم درتف ؛سلدنألا

 رعش هلع سائلا ىور.«ماشلا دائسإ هدنع ناكو «قازرألا هيلع ىرجأف رصنتسملا مكحلا دهع

 , "') ها/5 ةبطرقب ىفوتو «يربونصلا

 . 590 : ريخ نبا ةسرهف : عجار (15)
 484/7 ؛ برغملا ءاملع سراهفو ؛ 7١/7 . يضرفلا نبا خيراتو ؛ ١١" يديبزلا تاقبط : عجار (17)

 . نوراه مالسلا دبعل هيوبيس باتكل قيقحتلا ةمدقم : عجار 030

 . 1917 /؟ يضرفلا نبأ خيرات (1)
 . شماهلاب ةروكذملا عجارملاو 14 /” « ةريخدلاو كرادملا يف هتمجرت ه 415 ةنس يجابلا ديلولا وبأ ىفوت 59(

 «لاوكشس نبا ةلصو ؛ 177 : ضايع ةسرهف : يف هتمجرت ه0 4!" ةنس يرفاعملا يبرعلا نبا ركب وبأ ىفوتو
 ٠ ه 014 ةئس ًاديهش يفدصلا يلع وبأ ىفوتو . شماهلاب ةروكذملا عجارملاو 597/54 « نايعالا تايفو ؛

 مسا تحت رهش مجعمب رابألا نبا هذيملت هدرفأ دقو 4 6 ةيطع نبأ ةسرهفو - ١97 : ضايع ةسرهف يف هتمجرت

 . ةرم نم رثكأ عبط دقو « يفدصلا يلع يبأ باحصأ يف مجعملا

 . ”١١4/7 « يضرفلا نبا خيرات )7١(

١ 
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 ولاا فيعمل يلا سبا ست سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 يقل « نبيوحنلاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةلج ىقل دقو ينابيشلا ميهاربإ رسيلا يبأ ةمجرت يفو

 لخدأ دقو « مهجلا نباو يرتحبلاو البعدو مامت ابأ ءارعشلا نمو « ةبيتق نباو اًبلعثو دربملاو ظحاجلا

 07 داو اطلع سلدنألا ىلإ

 هرعش هنع لمحو « يبنتملا يقلف « قرشملا ىلإ لحر هنأ « يترهاتلا جشألا نب ءايركز ةمجرت يفو
 «حاضيإلا ١ باتك يف اهدجن اهسفن ةلاحإلا هذهو "27 كلذ هنع سانلا لمحف سلدنألا ىلإ لخد دقو

 يوري وهو تاونس عبرأ اهب ثكمو سلدنألا ىلإ مدق دقو يزيربتلا نسحلا يبأ لصأ ركذ . يسرافلل

 نبا ركب وبأ هلمح يذلا لصألا ركذ يرجي امك 2" هفلؤم نع ةدحاو ةطساوب «حاضيإلا» باتك

 علا

 لصأك تافنصملا نم ةروهشملا لوصألا ضعب ىلع لاجرلا مجارت يف ةلاحإلا هذه لك يف رهتشتو

 هد: تر "*'يطبارملا نيساي نب نوميم ريمألا همدقتسا دقو «يراخبلا حيحص» يف يورهلا رذ يبأ

 لوصأ موقت هبناجبو ١7" حيحصلا نم هلصأ « اراد يليبشإلا ادلوم يسافلا ريخ نبا هيلع ححص دقو

 يوارهلا رذ يبأ نع ذخخأ دقو , "7 يمخللا دشار نب غبصا لصأ لثم « يراخبلا حيحص » نم ىرخأ

 كلذكو . ©" درو نبا مساقلا يبأ لصأو ؛ يفدصلا لصأ لثمو يتبسلا ديشر نبا ىلإ هلصأ راص دقو

 . "؟يربكلا «يئاسنلا نئس» ل (ه708 :ت) رمحألا نبا يشرقلا ةيواعم نب ركب يبأ لصأ ىلع

 هبتك دق ناكو (ها" 76 : ت) يليبشإلا رباج نب ديعس هعم هلمح دقو دربملل لماكلا لصأ ىلع كلذكو

 ."'!هقيثوتو هحيحصت ىناعو ةيقرشملا هتلحر يف شفخألا ناميلس نب يلع نسحلا يبأ نع

 . 14/7 « بيطلا حفن : يف اضيأ هتمجرت رظنا ء« -رصم . ط 17/١ « ةلمكتلا : عجار (71)

 ,؟"١ة9ص ؛ ريخ نبا ةسرهفو ؛ 81 : ةيطع نبا ةسرهف : عجار 237

 . 79ص « يتبسلا يبيجتلا جمانربو ؛ ١9" ص « ريخم نبا ةسرهف : عجار 0ع7

 ( هدلاو نع يورهلا رذ يبأ نب يسيع موتكم يبأ : نع هتلحر يف يراخبلا حيحص يطبارملا نيساي نب نوميم لمح (0)

 ط 340/١ « ةلمكتلا : عجار ؛ سلدنألا ىلإ هبلجف « هحيحصت رذوبأ يناع يذلا لصألا ريخألا يف هنم يرتشاو
 : ديشر نبال حيصنلا ةدافإ : يف هتمجرت ه575 ةنس يورهلا رذ وبأ ىفوت 17١/5 نيمثلا دقعلاو ؛ ديردم
 َ 47١/5 « نيمثلا دقعلا : يف هتمجرت ه 4141 ةنس موتكم وبأ هدلو ىفوتو .4

 . 76 : ينيعرلا جمانرب : عجار (71)

 . 1١9/١ ةلصلاو ١77 . ةوذجلا : عجار (70)

 ةوعد ةلجم / ينوئملا دمحم ذاتسالل ةيبرغملا تاساردلا يف يراخبلا حيحص : اهلك لوصألا هذه نع : عجار (1)
 ةلجملا نم ددعلا سفنب بارعأ ديعس ذاتسألا لاقمو ؛ 1910 يام ١150 يناثلا عيبر ١٠ ةنسلا ١ ددع / قحلا
 . اهدعب امو 01/4 /7" « برغملا ءاملع سراهف عجارو ؛ ةروكملا

 ةولجلا : سلدنألاو برغملا يف لصألا اذه لوادت نع عجارو 45 يبيجتلا جمانربو - ١١7 سمتلملا ةيغب رظني 0)

 . 58 « ةيطع نبا ةسرهفو ؛ ١ 7١5 ضايع ةسرهف ؛؟

 ) )6١يضرفلا نبا خيرات : مجار « ١/ » 5ةلمكتلاو  "5١/١١قرف 2 كلملا دبع نبال ليذلاو ؛ رصم ط '

 ندخل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 8 سلدنألا 22 نط رع نرك ءاك د د جادا رك يعاد اص حتق د هاندا 2 تاع حا هج ج1 ع ب

 ىلإ هداريإو هلقن متي ام هاجت لعفلا در نم اًبناج « كلذ ىلع ةدايز « اذه يف ةمجرتلا لمحتو

 فقوملا ةروص لمحت امك تافنصملاو مولعلا ضعب هتفداص يذلا مامتهالا بناوج دصرتف ؛سلدنألا

 . اضيأ تافلؤملا هذه ضعبل دقتنملا

 ىلع تعضو يتلا حورشلا ةرثك نم اهداوم يف لوادتي وأ سلدنألا يف لاجرلا مجارت بتك هلقنت امو

 « يريرحلل « تاماقملا »و « ةبيتق نبال «باتكلا بدأ» ك « يمالسإلا برغلا يف تافنصملا ضعب

 « «ملسمو يراخبلا يحيحصا)و « يجاجزلل «لمجلا» و« يسرافلل حاضيإلاو « هيوبيس «باتكاو

 وه ءاهل تارصتخم عضوو ١ اهيلع قيلعتلاو « اهسيردتو تافنصملا هذه ءارقإ ىلغ ثيدعلاو 0

 ىدمو « قرشملا تافنصم نم اهيلع دري ام هاجت سلدنألا يف ةفاقثلا هتلمح يذلا فقوملا لثمي امم

 . اهباحصأ تاداهتجاو « اهئارآو « تافنصملا هذه ءاوتحال اهتباجتسا

 تالصلا بتك يف مجارتلا نم ديدعلا ظفتحيو « ةذخاؤملاو داقتنالا ىلإ يرجي لعفلا در نوكي دقو

 ةدحاو ةلاحإ ىلع انه رصتقاو « مهيلع ةدفاولا تافنصملا ضعب سلدنألا ءاملع هب هجاو امب ةيسلدنألا

 ابأ نأ :«ليذلا ١ يفف ٠ يرشخمزلل «فاشكلا» باتك هاجت يسلدنألا فقوملا صختو « تقولا قيضل

 بتك بئارغو ةمج دئارف ١ سلدنألا ىلإ هتدوع يف بحص (41) ةمنغ سأر نباب فرعي يمرضحلا سابعلا
 (890كاذنآ سلدنألا هيقف ناك دقو « يرشخمزلل «فاّشكلا» باتك اهنمو ")6 اهب سلدنألا لهأل دهع ال

 تناك دق» : لوقيو يلازتعالا بهذملا نم هنمضت امل « فاشكلا هَبْلَج اذه سابعلا يبأ ىلع ىعني

 هريغ يف ْنِإو . هلثم يف رظنلا نع ءاينغأ مايألا رورم ىلع اهلهأ لزي ملو , ههابشأو اذه نع ةهزنم سلدنألا
 لعفلا دودر نم ديدعلا مجارتلا بتك انيلإ تملح دقو 4! «هنع ةينغ ريسفتلا يف ةنسلا لهأ فيناصت نم
 , 4 هباتك يف يرشخمزلا فقاوم ىلع درلل اهباحصأ ىضتنا يتلا فيلآتلاو « « فاشكلا باتك هاجت

 . 8/١ ع ليذلا يف هتمجرت ه1141 دودح يف ىفوت 01(

 .؟١/9 ليذلا : عجار 020

 يف هتمجرت ه١111 ةنس يفوتوه 019 ةئس دلو« نوقرز نب ديعس نب دمحم نب دمحم نب نيسحلا وبأ هيقفلا وه (8)

 . 55١2 تايفو دنعو ؛ 8 /نوتسلاو ةثلاثلا ةقبطلا : يبهذلل مالسإلا خيرات ؛ ١١ص « ينيعرلا جمانرب

 ) )8ليذلا ١/١"1.
 1 ققحملا شماه :١/ ١ ليذلا عجار (85)
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 م جمل و وما يما يااا الا ست د ألا يق لايجرلا تجارتك“ لمع

 ا جئاتتلا

 وهو يمالسإلا برغلا ةروص لطت ؛ نأشلا اذه يف سلدنألا لاجر مجارت بتك همدقت امم اًقالطناو

 تاشقانمو اياضقو تافلؤم نم ةيملعلا هسلاجم يف جوري امو قرشملا يف يرجي امب رمتسم لاصتا ىلع

 ىلع لمعلا يف هتهج نم مهاسي وهو يمالسإلا برغلا ودبي ؛ رثأتلا نم هجولا اذه دصر لضفب هنإ لب
 اهلامعأ ىلع حورشلا ميقيو اهاياضق شقانيو اهتاذاحمب فلؤيف « هيلع ةدفاولا تافاقثلا كلت راهدزا

 . كيكفتو حرش ىلإ جاتحت يتلا ةزكرملا اهنوتمو

 لاجرلا لاوحأ ضرع درجمب ىفتكت ال سلدنألا ىف لاجرلا تاقبط بتك ىف ةمجرتلا تناك كلذلو

 2 اههاجتا ريستو ةيسلدنألا ةفاقثلا طاشن دصرت امنإو ؛ كلل ريغ ربشنلا نيف رعو ةافولاو كلونيلا عنف

 ؟تدفو فيكو « اًقينصتو ةياورو اًملع « قرشملا نم اهدوفو تقو يف ةفاقثلا هذه ةفرعم ىلع ممصتف

 ؟ سلدنألا ءاملع سلاجم يف اهيلع ةيراجلا لعفلا دودر امو ؟ اهلابقتسا ناك فيكو ؟ْنَم دي ىلعو

 يف اهتادادمتسا امو ؟ اهلوصأ رثأ نم هب ظفتحت ام رادقم امو ؟ةديدجلا اهتيعضو يف ومنت فيكو

 ؟ كلذ يف ةيسلدنألا ةئيبلا لاجر فقاوم جتنتل اهتاذب لقتنت فيكو ؟كلذ

 مجارت انل هلمحت اميف ةصاخبو 1 ول ا

 يتلا طورشلا يهو « هيف ةياورلا وأ هيلإ ةلحرلا وأ هئارقإ وأ هت ءارق يف ملعلاب ةيانع مهل نمم ءاملعلا

 00 ىفوأ اهرابتعاب ةيسلدنألا تالصلا بتك مجارت اهيلع تسسأت

 .يمالسرلا
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 تاءاطظعلاو: تانلقتلا نم نورتف : نملدتأالا ٠.12 ٠ دنع قع معا ولد ها اع نال ناو دو ل هد و ا

 عجارملا و رداصملا

 : (هداله : ت) رمع نب ريخ نب دمحم ؛ يليبشإلا

 باتكلا راد : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « يراصنألا ميهاربإ قيقحت ؟ ريخ نبا ةسرهف

 .م1989/ه١51١ «يرصملا

 : يلحاسلا دمحم نب دمحم « يسلدنألا

 . كلاسملا فرشأ ىلإ كلاسلا ةيغب

 : (ه0 47 :ت) يسلدنألا ماسب نب يلع « ماسب نبا

 ) ةفاقثلا راد : توريب ؛ سابع ناسحإ قيقحت ؟ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .ماو05 مه 89

 : (ه0/8ت) يسلدنألا دوعسم نب كلملا دبع نب فلخ مساقلا وبأ « لاوكشب نبا

 . م957١ فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا ؛ ةلصلا

 : (هم177 :ت) دمحم نب دمحم ريخلا وبا نيدلا سمش )0 يزوجلا نبا

 ١ ما ( ةيملعلا بتكلا راد : توريب « ةيناثلا ةعبطلا « ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 : رصن يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يديمحلا

 . م1957 2 ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج

 : (ه1759:ت) نيسح نب فلخ نب نايح ناورم وبأ « نايح نبا

 .(ت.د) « ةفاقثلل يبرعلا ينابسإلا دهعملا :ديردم « يكم يلع دومحم قيقحت ؛ سبتقملا

 : (ه١58 :ت) دمحم ني دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش « ناكّلخ نبا

 « ةفاقثلا راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 .ما4

 : (هال48:ت) دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش « يبهذلا

 . ه١ 8:8 , ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات

 انقكن



3 

 0 اا 0 0 سلدنالا يف لاجرلا مجارت لمع

 : (ه090 :ت) دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ « دشر نبا

 . دشر نبا ةلحر

 : (هال؟ ١ :ت) رمع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا يحم « دشر نبا

 .(تث.د) « ةيسنوتلا رادلا : سنوت « حيحصلا عماجلا دنسب فيرعتلاب حيصنلا ةدافا

 : (ها'ا/4:ت) هللا دبع نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ « يدييزلا

 : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ نييوغللاو نييوحنلا تاقبط

 : (ه٠18 :ت) نامثع نب ورمع رشي وبأ « هيوبيس

 3 بتكلا ملاع :توريب « ةئلاثلا ةعبطلا )2 وراه دمحم مالسلادبع قيقحت .: باتكلا

 .ما19587 /ها5 01

 : (هال15 :ت) كييأ نب ليلخ افصلا وبأ نيدلا حالص « يدفصلا

 : (ها/ "٠ : ت) ديعس نب دمحم ني دمحم هللا ديع ويأ « كلملا دبع نبا

 3 ةفاقثلا راد ٠ تاوريب « سابع ناسحإ قيقحت 0: ةلصلاو لوصوملا يباتكل هلمكتلاو ليذلا

 . ماؤالا

 : (ه0 51 : ت) بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأ « ةيطع نبأ

 : (ه019 :ت) ىبحي نب دمحأ رفعج وبأ « يبضلا ةريمع نبا

 .م195717/ « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا ؛ سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 : (ه055 :ت) ىسرم نب ضايع لضفلا وبأ « ضايع

 رداقلا, دبع قيقحت ؛ كلام بهذم مالعا ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 . م1974 /ه194١ « ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوالا ةرازو : طابرلا «يوارحنلا
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 : (همالا :ت) دمحأ نب دمحم بيطلا وبأ نيدلا يقت « يسافلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب « ةيناثلا ةعبطلا « نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا

 .ماةم6”/ها5 ١5

 :(ه078:ت) يسيقلا هللادبع نب دمحم نب حتفلا رصن وبأ « ناقاخ نب حتفلا 'ه

 .ما194817 /ه85597١ « ةلاسرلا

 : (ه1٠1 :ت) فسوي نب دمحم نب هللا ديع ديلولا وبأ ٠ يضرفلا نبا

 .م957١ ٠ فيلأتلل ةيرصملا رادلا « ةرهاقلا « سلدنألا ءاملع خيرات

 . لاجرلا مالعأ يف لافتحالا

 :(هالا/:ت) يناملسلا دمحم نب هللاديع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ناسل « بيطخلا نب نيدلا ناسل

 : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « نانع هللا دبع دمحم قيقحت ؛ ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا

 : (ه١4١١ : ت) دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 دبع « تيوأت نب دمحم « بارعا دمحأ ديعس قيقحت ؛ ضايع رابخأ ىف ضايرلا راهزأ

 . م1918 /ه11944 « يمالسإلا ثارتلا ءايحا قودنص : طابرلا « يشارمحلا مالسلا

 ٠ (ت.د) « رداص راد : توريب « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 : (ه115 : ت) هللا دبع نب ترقاي هللا دبع وبأ نيدلا سمش « يومحلا ترقاي

 .ماقخا؟« يهلدوين « بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ

1 
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 روصصع



 بيطخلا نب نيدلا ناسل رداحم

 هباتك يف
 « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحرالا »

 نيسح ميهاربإ ىفطصم :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تا حش مح ك0 تاو يدع داما كو اد كان هز انوتسو جاها تاع جا دز كارو نام تاحاع داع حرا دعو ح دعانا عد

 هباتك يف بيطخلا نب نيدلا ئناسل رداحم

 «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحرإلا»

 (*”نيسح ميهاربإ ىفطصم : روتكدلا
 ثحبلا صلختسم

 نوكت نأ لبق ةطانرغ لهأ نم ًاقيرف لمش دقف «ةطانرغ لاجر دح دنع ةطاحإلا باتك فقي مل

 بيطخلا نبا انل لجس لب «ةريخألا هلحارم يف يمالسإلا دوجولا ىلع ظافحلا اهب طاني ةلقتسم ةكلمم

 اذه فادهأ نم نوكي فوسو ..اهئانبأ ميمص نم اونوكي مل «ةطانرغ ىلع اوؤرط نايعأو مالعأل مجارت
 «ةطاحإلا باتكل ةيملعلا هتدام عمج يف بيطخلا نبا اهيلع دمتعا يتلا ةيساسألا رداصملا ةسارد ثحبلا

 :رداصملا هذه نمو

 )١( بتكلا .
 . تاياورلا (0)

 . تانودملا ()

 . ةرصاعملاو تادهاشملا (5)
 . ةبتاكملا (0)

 11185012285 017 1811 نآس لت خ78 117 2115 5007
 " مآ ]1141 تت 81 م1178 مج 011 خ17"

4 
 101. 105318 055عز

4855114501 ) 

 1م هل طقه ععطاو ؟مدلع (ةلمع]طقنمط) هوماقتمك طلام عمم مطتعم عم“ صممت صلت لملك 7طم

 اللعل ذم تءدمم لو. 1ع هرتعهتصمل عا 15 1هدا, اطلع ماعدعمأ علتاةمه ذك هص قطا عغل هصع

 1ع ماتكم05ع 06 اطلق مهمعت' 5 م ةاتلإت طع مقتس ةنانععك وص هبطتعا طع ةداطمع عاتعل ذم
 «011عءاتسق طع 00غ 20+ طل هزل, 1856 30101065 016:-

1. 01 
 2. 10123:2 (مة2976و)

 3. 120102[ (تانعم مماعذر 0]1ءادسصعمأاك همم 7تغتمع هم ةقعطقعم10هعنعدل طاتتتلتسو).

 4. 84نكطقطقلو ةمل 8/انقكةنق (طعأصع 2 تامعدذ ةضل 2 ءمصهأ علم 0121آ/)
 3. 8112 مطولع (005:عقم0ت06عع) .

 . دوعس كلملا ةعماج . بادآلا ةيلك . كراشم ذاتسأ (*)

 ضرما

 عطس سس ال يع



 199015 ٠ اا تاج تب سس سا ع ع ص: عم: ب رج: ا: 7:7 27:77 ا 1:70 ب وب يب يل 777772717
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 تاءاطعلاو تابلقتلا رسم نورق : سلدنألا ندد ع دك هد عاج هاد لاو ماع علاه 2 وداع جامع اع و عود موك هند دع وذ

 :ةطاحإلا هياتكو بيطخلا نباب فيرعت

 رابخأ يف ةطاحإلا) هباتكبو «بيطخلا نباب فيرعتلا - زاجيإ يف - لوانتت نأ ةساردلا هذهب نسحي

 انل درس « «ةطاحإلا» ةمتاخ يف اهبتك يتلا ةيئاذلا هتريس يف هسفن انل مّدق دقف ٠ بيطخلا نبا امأ
 يناملسلا دمحأ نب يلع نب ديعس نب هللادبع نب ديعس نب هللادبع نب دمحم : وهف دبش ةلبلم

 ةيقرشملا باقلألا نم بّقليو « هللادبع ابأ ىنكي « هيطانرغ مث « هيشول مث « هيلطيلط مث لصألا يبطرق
 . 7 ديدلا ناسلب

 يف نودلخ نبا ريبعت دح ىلع «رمحألا ينب كولمل مدختسا» دق نيدلا ناسل دلاو هللادبع ناك
 « ةطانرغ ءاملع نم ةلجو « هدلاو ةياعر يف بيطخلا نبا أشنو « 7 بيطخلا نبا هقيدصل هتمجرت
 يف هحئادم تعاذو « ةيفسلفلا مولعلا هنع ذخأو « ريهشلا ةطانرغ فوسليف «ليذه نب ىبحي ١ بحصو

 مث «بايجلا نب نسحلا يبأب اسوؤرم» هناويد يف ابتاك ناطلسلا هذختاف « جاجحلا يبأ فسوي ناطلسلا
 . "7 ةباتكلا ناويد ةسائر يف بايجلا نبا فلخ نأ ثبل ام

 نبا ىلوت (ه 764) هللاب ينغلا هنبا هفلخو « هال55 ماع يف جاجحلا وبأ ناطلسلا لتُق نيحو
 « ينيرملا نانع يبأ يبرغملا ناطلسلا ىلإ ريفس يطانرغلا ناطلسلا هثعبو « ةرازولا بصنم بيطخلا

 رارفلا ىلإ هللاب ينغلا رطضاو « ناوضر هبجاح لتقو « هقيقش دض بالقناب هللاب ينغلا ناطلسلا قيقش

 ملاس وبأ ثبل ام نكلو ' اهعيمج هكالمأ تردوصو نجس دقف هريزو بيطخلا نبا امأ « شآ يداو ىلإ

 ينغلاو بيطخلا نبال نذأف « ديدجلا يطانرغلا ناطلسلا ىدل هتعافش لذب نأ برغملا ناطلس ينيرملا

 ؛ هئاقل ىلإ قوتيو رخآلاب عمسي امهنم لك ناكو «نودلخ نباو بيطخلا نبا : برغملاو ةطانرغ

 .هدلب يف هبحاص هلغشي يذلا بصنملا لغشيو

 : يف ةيئاذلا ةريسلا هذه رظناو )١(
 ؛يجناخلا ةبتكم « ةرهاقلا) « ىلوألا ةعبطلا . نانع هللادبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا
 . القتسم اباتك نوكت نأ حلصت اهل ءىراقلا ظحلي ام ىلع يهو 221 274/5 ء(ماقألال /ها1ثا/

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا ) « يجنطلا تيوات نب دمحم قيقحت « اًقرشو ابرغ هتلحرو نودلخ نباب فيرعتلا (1)
 .(م١19501/هاالالد «رشلاو

 .1450 /4 , ةطاحإلا فرفز

 سرفر



 1 اقام تل ننال جل اكاد عل يمل امقباو حاماف اد را وشال بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 شرع ىلع بثوتملا يطانرغلا ناطلسلا دض ةروث ةطانرغ يف عقتف , اهترود ثادحألا رودتو
 قباس ىلإ بيطخلا نبا دوعيو 2 هال51 ماع يف هشرع هللاب ينغلا درتسيو 2. هعرصم ىقليف ؛ هقيقش

 0 جرازرلا ىف ةكئاكف

 نيرم ينب طالب يف نودلخ نباو بيطخلا نبا نيب تعمج دق تناك يتلا رادقألا نأ بجع نمو

 ينيرملا ناطلسلا ريغت ناكو « ةطانرغب رمحألا ينب طالب يف ءاقللا امهنيب تداعأ دق «برغملاب
 ىلإ ريخألا هثعبو « هللاب ىنغلا ةقث لانف « ةطانرغ ىلإ ساف هترداغم يف اببس نودلخ نبا ىلع برغملاب
 , © «ءادأ ريخ هترافس نودلخ نبا ىدأف» ها/55 ماع يف ةلاتشق كلم

 رس لساريف « هدض اهكوحي ةرماؤم طويخبو هيلع هللاب ينغلا هناطلس ريغتب بيطخلا نبا رعشيو
 ناطلس هلبقتسيف « ناسملت ىلإ هجوتي نأ ثبلي ام مث « برغملاب نيرم ينب ناطلس زيزعلادبع ناطلسلا
 ؛هموصخ ةيداع هنع دريل نكي مل بيطخلا نبا رارف نأ ريغ . ميركتلاب هطيحي مث « ةغلاب ةوافحب برغملا
 بيطخلا نبا اهيف مهتا « فنعلا ةغلاب ماهتا ةلاسرب رمآتملا يضاقلا يهابنلا نسحلاوبأ هيلإ ثعب ذإ
 امم ةيخيراتلا هبتك يف تاومألاو ءايحألاب هديدنتو « ايندلا ىلإ هفارصناو « مالسإلا ىلع جورخلاب
 ءارآ قانتعاو « عادتبإلاب بيطخلا نبا ماهتا بناج ىلإ اذه ٠ (7!ةمرحملا ةبيغلا» باب يف لخدي
 يف لخدتلاب همهتا امك « برغملا ىلإ سلدنألا نم رف نيح ناطلسلاب ردغلاو « ةقدانزلاو ةفسالفلا
 أوسأ تناكو «هّللط يبنلا يف نعطلاو داحلإلا ةمهت ىلإ ةفاضإلاب اذه « ةرازولا هيلوت مايأ ةاضقلا لامعأ
 . مهت نم بيطخلا نبأ ىلإ هجو ام

 نبا بتك قارحإ ةطانرغ ةحاس تدهش كرمز نباو « يهابنلا نسحلا يبأ يضاقلا نم ةياعسبو
 نبا ماهتا ىلع ةطانرغ ناطلس ةقداصم ىلإ كلذ زواج بيطخلا نبا دض رمآتلا نأ ريغ «بيطخلا

 هبلاطو « ينيرملا زيزعلا دبع ناطلسلا ىلإ مكحلاب يهابنلا نسحلاوبأ لسرأو «داحلإلاب بيطخلا
 ناطلسلا ىفوت نأ ثبل ام مث « ةياعسلا هذه ضفر برغملا ناطلس نكلو «بيطخلا نبا مادعإب
 ظفحي ةلودلا رمأب مئاقلا يزاغ نب ركبوبأ ريزولا لظ دقف اذه عمو « هالا/5 ماع يف ينيرملا زيزعلادبع
 دض ةرملا هذه رمحألا نبا ناطلسلا ةياعس مغرب هب ءافتحالاو هميركت ىلع رصيو ؛هتناكم بيطخلا نبال
 « ريزولاب تحاطأ ةروث برغملاب تماق ىتح ةطائرغو ساف نيب قئالعلا تبرطضاو « بيطخلا نبا
 ناطلس ثبل ام ذإ ؛ بيطخلا نبا اهريزو نم اهفقوملو ةطانرغل ةيلاوم تناك ةروثلا هذه نأ ودبيو

 .404/5 , ةطاحإلا (:)
 . :58/4 , ةطاحإلا (0)
 . 141/4 , ةطاحإلا (5)

 ضرك



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 عد اع مس ع ا ا

 ةشقانمل « ةلودلا لاجر نم سلجم لّكش نأ « ينيرملا ملاس يبأ ناطلسلا نب دمحأ ديدجلا برغملا
 ضعب ىتفأو « داحلإلاو ةقدنزلا ةمهت تاذلابو « يهابنلا نسحلا يبأ مهت يف « بيطخلا نب نيدلا ناسل

 . ""” هلتق بوجوب ءاهقفلا
 يف نارينلا تمرضأو « اًقنخ هوتلقف ٠ نيرئاثلا ضعب هنجس محتقا ذإ «٠ بيطخلا نبا لهمي ملو

 نبال ناك نانثا اهربك ىلوت يتلا سئاسدلاو داقحألا ةيحض ريبكلا ةطانرغ يرقبع بهذو ”هتنج
 هدّلق يذلا « يهابنلا نسحلاوبأ ةطانرغ يضاق وهف « لوألا امأ « امهنم لك ىلع لضف ةقباس بيطخلا
 نيا ةسلتا م كرمز نبا رهن: يالا امو «ريبكلا ةطاقر ماجي ةباطخنلاو ءاتققلا بصتم بيطحلا خرب
 . ةرازولا يف هفلخو بيطخلا

 جبد ءاّبتاك اًقوسليف اًبيبط احاشو رعاش ناك لب « بسحف اخرؤم نكي مل بيطخلا نبا نأ ىلع

 اهزاجنإ نع هفرصت مل يتلا « ةعونملا ةريزغلا هتافلؤم نع الضف « ةيبدألاو ةيسايسلا لئاسرلا غلبأ هعارب

 .ةميسجلا فقاوملاو نحملا نم هاقلي ناك امع الضف « هلغاوشو هبصانم

 ةيومألا ةفالخلا رصع لذنم اهيلع نيئراط وأ « ةطانرغ نم تالاجرل مجارت وهف « ةطاحإإلا» باتك امأ

 خيرات نع اهيف لوقلا لصف ةيفاض ةمدقمب هباتك بيطخلا نبا ردص دقو .رمحألا ينب ةكلمم رصع ىلإ

 عدوأ ةمحلم ةباثمب ةسيفنلا ةمدقملا هذه دعتو « اهصئاصخ زربأو اهينكاسو اهتالغو اهتيفارغجو ةطانرغ
 فورحلا بسح هتامجرت بيطخلا نبا بتر دقو . ميظعلا هدلبل هئالوو هبح رعاشم لك ةطانرغ نبا اهيف

 .ءامسألل ةيدجبألا

 خيراتو « ةطانرغ ةكلمم خيراتل يمالسإ عجرم مهأو « هعوضوم يف رثأ ميقأ ةطاحإلا هباتك دعيو

 . ةماع ةفصب سلدنألا مالعأ مجارتل ةعوسوم هنوك نع الضف اذه « اهتراضحو اهبادآو اهتالاجر

 . مهباجعإو نيقرشتسملا ةيانع - نانع هللادبع دمحم انثدحي امك - «ةطاحإلا» باتك ىقل دقو

 «..يخيراتلا هدرهجم دقعم وهو هتانلؤم مهأو مخضأ وه , ةطاحإلا» باتكو : تينوميس قرشتسملا لوقيف

 امك ؛!(يمالسإلا بدألا راثآ بجعأ نيب اًمئاد ةطاحإلا هباتكو» :وتيين ونيروم قرشتسملا لوقي امك
 نبا ميظعلا اهركفمو سلدنألا ريزو راثآب اصاخ اًمامتها كلانه نأ بيطخلا نبا نع هفلؤم يف نانع لجس

 . «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا» : عماجلا هفلؤم اميس الو « بيطخلا

 . 01/4. ةطاحإلا (0
 ةبتكم : ةرهاقلا) ىلوألا ةعبطلا . يركفلا هثارتو هتايح ٠ ببطخلا نب نيدلا ناسل . نانع هللادبع دمحم («)

 .اهدعب امو " ص  هقيقحتب ةطاحإلل هتمدقم رظناو ؛ 71١ «.(م1978/ه 1788 .يجناخلا
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 ان كج ترد م وم هع ع طاع م اوال ماو ع قدس هاك هش بج 2 ع8 تدقرط ع ةلاط 21ج داو غو يعدم ماع قع بيطخلا نبا نيدلا ناسمل رداصم

 ةبقح قرغتسا دق فلؤملا نأ اهرداصم ةرثكو « اهتامجرت ةرثكو « ةطاحإلا ةدام ةرازغ نم حضاوو

 رشع نع لقت ال ةبقحلا هذه نأ نانع رهظتسا دقو « ةلماشلا ةعوسوملا هذه فيلأت ىف ةئيهلاب تسيل

 0 «ةطاحإلا» يف ةدراولا ةيخيراتلا تاراشإلا ضعي كلذ ىلع لدت « تاوئس

 ةيلصألا ةطاحإلا ةخسن نأ ركذيو . ءارقلل ةزهاج اهتضيبم يف هباتك ةدوسم بيطخلا نبا كرت دقو

 . تادلجم ةتس يف عقت بيطخلا نبا اهكرت امك

 نبا هخيش نواعي ناك هنإ لب ٠ ةضيبم يف ةطاحإلا دادعإ ىلع رصتقي مل يشيرشلا دهج نأ ودبيو
 ةخسن ىدهأ ةطاحإلا فيلأت بيطخلا نبا مّنأ نيحو . اضيأ ةيلصألا ةداملا عمج ةلحرم يف بيطخلا
 راشأ دقو « ةرهاقلاب ءادعسلا ديعس هاقناخ ةبتكم ىلإ «فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور» باتك نمو اهنم

 ةعطق لازت ال يتلا . ةخسنلا هذه يرقملا فصوو « ةلحرلاو فيرعتلا يف نودلخ نبا ةقيقحلا هذه ىلإ

 .:كيرشلا سرألا عقاجلاب ةيزاعملا قاور ةينكم جف اهنن
 لب « بيطخلا نبا اهجرخأ امك ةيلصألا ةخسنلا تسيل يهف « انيلإ تلصو يتلا ةطاحإلا ةخسن امأ

 يفق ةيللمالا ةخسفلا امأ + اهراصتخلاب عاق نما لقب تاراشإ كلذ ىلع لدت امك: « اهل راصقتلا يه
 . نآلا ىتح ةدوقفم

 فلؤملا تاحومط عم بسانتي امب عونتلاو عاستإلا نم اهنإف « «ةطاحإلا» باتك رداصم نع اَمأ

 : يهو ةسمخ ماسقأ ىلإ رداصملا هذه مسقنتو . باتكلا اهيلع ىنب يتلا هتطخو هتفرعم ةرازغو

 بتكلا : ًآلوأ
 . ةياورلا :انيناث
 . تانودملا :افلا

 . ةرصاعملاو ةدهاشملا :اًعبار

 . ةبتاكملا :اًسماخ

 ءارثإ يف اهرودو ءاهجهنمو ءاهتدامو « اهيفلؤمب فيرعتلا نيلواحم «بتكلا ةساردب أدبن فوسو
 . ةفلتخملا ةيفيلأتلا اهرصانع ليكشتو « ةطاحإلا ةدام

 : بتكلا : ًالوأ

 ءارث اهرثكأو « ادورو رداصملا رثكأ وه ذإ « ( ةطاحإلا) يف يساسألا ردصملا «باتكلا» دعي

 ةساردلا هذه لواحت فوسو اًباتك نيسمحخ نم بيرق يه ذإ « اهددع ةرثك ىلع الضف ؛ ةيملعلا ةداملاب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22022 2ر1 عاد د 210 دام ها قرق قالا بد ا لد تدر م مانا 2 ندع نو حا ات حطاب دن نم

 : نينثا نيرادم ىلع رداصملا هذه ةسارد ةطخ يرجت فوسو

 نم انيدل رفاوتي ام دودح يفو « كلذ نكمأ املك «٠ بتكلا نم باتك لكب فيرعتلا : لوألا

 اذه ةدام ةعيبط نم وأ ةيجراخ رداصم نم انتامولعم نيقتسم « كاذ وأ باتكلا اذه نع تامولعملا
 .اروشنم باتكلا نكي مل اذا - لاحلا ةعيبطب - اذه . (ةطاحإلا) يف باتكلا

 نبا عجر يتلا بتكلا هذهب الماش اماملإ ملن فوس 2 هدح ىلع باتك لك ةسارد دعب و يناثلا

 ةيجهنملا اهصئاصخ يفو اهتدام يف بتكلا كلت ةعيبط نع ةماع تاظرحلم لجسنف اهيلإ بيطخلا

 . يه بيطخلا نبإ اهيلإ عجر يتلا بتكلاو ةماعلا ةيعوضرملاو

 ١ :تا) ريبزلا نبال , ةلصلا باتكل ةلصلا ١08/اه( :

 ةلصلا باتك تاف ام ةمجرتلاب لوانت « ريبزلا نبا ةلص ىلع ليذ - هناونع نم حضني امك - باتكلاو

 ةطاحإلا بحاص هيلإ عجر دقو . (ه 01/8 :ت) لاوكشب نبا : فورعملا سلدنألا خرؤمل . يلصألا
 ةغيصلا لدتو . ةطاحإلا ءىراق رصب نع بيغي هفلؤم مساب وأ هناونعب باتكلا اذه داكي ال ىتح « اريثك

 هملعب ةقثلا غلبمو « ةطاحإلا فلؤم سفن يف ريبزلا نب رفعج يبأ ةناكم ىلع فلؤملا مسا اهب دري يتلا

 ضعب يف هنإ لب « ذاتسألا بقلب انورقم الإ « ريبزلا نبا مسا بيطخلا نبا دروي ام اردان ذإ ؟ هباتكو
 هفلؤم مسا ركذ وأ «ةلصلا ةلص» باتك ركذ نود اذكه « ذاتسألا لاقو ١ : هلوقب ردصملا دروي عضاوملا
 . هتينك وأ

 ةيمهأ ىلع الضف هنإف ؛ ةوافحلا نم هدجو ام ةطاحإلا فلؤم نم ريبزلا نبا باتك دجي نأ ورغالو

 ابأ نأ امك « 7 بيطخلا نبا دلاول اًحيش ناك ريبزلا نبا ناف ؛ هتدام ثيح نم بيطخلا نبال باتكلا اذه

 ءاملعلا رودصو , نيثدحملا ةمتاخ ناكا هنأب هفصوو ريبزلا نب رفعج يبأل بيطخلا نبا مجرت دقو
 نبا نأ ىرن فوسلو .2) «.. ةيبرعلا ةعانص يف سلدنألاب ةسايرلا هيلإ تهتنا» هنأبو © نيئرقملاو
 مجارت هيف عمج 1١6 ةلصلا دئاع» هيمسيو ريبزلا نبا ةلص ىلع ًاليذ هلعجي اًباتك فلؤيس بيطخلا

 هنع لقني (ردصم اضيأ (ةلصلا دئاع) هباتك نم بيطخلا نبا ذختا دقو « ريبزلا نبا رصع اوزواجت مالعأل
 .ثحبلا اذه يف دريس امك ةطاحإلا يف

 1957/١. . ةطاحإلا (9)
 . قباسلا ردصملا )١(
 6 4 مقر وهو « ةبلاتلا دعب ةحفصلا ١ هنع ليلحت دري فوس )١١(

 ا



 رو م جاو يع هس او كرها ع سردي لم هي هم ع طن دماع ماجر ع ملاح ل ع روم امره اح جف هج ل كول د رعارح تر هرم ل حافل باقل كك دا بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 : يحالملا مساقلا يبأل « ةريبلا ءاملع خيرات 1

 ةحّلملا ةيرق ىلإ ةبسن هب بّقلملا يحالملاو « يقفاغلا دحاولادبع نب دمحم مساقلا وبأ وهو

 لاق - يحألملا لاق : يتآلا وحنلا ىلع درت هنع بيطخلا نبا ذخأ عضاوم رثكأو ةطانرغ يبونج ةعقاولا
 . يحالملا هركذ - يحالملا مساقلاوبأ

 يتلا خيراتلا بتك ءامسأ دروأ ثيح ؛ «ةطاحإلا» ةمدقم يف ناك هل بيطخلا نبا ركذ عضاوم لوأو

 خيرات»و «ةجابو ةيرطأ خيرات"و «ةكم خيرات»و «دادغب خيرات" لثم « نيعم دلب خيرات اهنيوانع تلمح
 . نآلا هددصب نحن يذلا « ةريبلأ ءاملع

 .ةيملعلا ةداملل اقيثوت « هنع هذحخأ نطاوم يف باتكلا اذه بيطخلا نبا ركذ امك

 لوألا ءزجلا يف رصن نب فسوي نب ليعامسإل هتمجرت اهدجن نطاوملا هله يصقتسن نيحو

 دمحأ نب يلع نسحلا يبأل هتمجرتو «٠ يحألملا يدلب يقفاغلا دمحأ نب دمحم ركب يبأل هتمجرتو

 . (ه 6569 :ت) ديعس لآ نم كلملادبع نب دمحألو « (ه 578 : ت) يراصنألا

 لاق» :هلوقب هركذيو « اًعضوم نيرشعو ةعبرأ يلاوح يحألملا باتك نع هلوقن عضاوم تغلب دقو
 . «يحألملا نمو» وأ« يحألملا مساقلاوبأ لاق» وأ ' يقفاغلا

 سأر ىلع ركذو « ةريصقلا الو ةيفاولاب تسيل ةمجرت « يحألملل ةطاحإلا بحاص مجرت دقو

 يذلا نكلو . ه 514 ماع ىفوت دق يحالملا نأ ركذ امك « هنع ثيدحلا ددصب نحن يذلا هباتك هتافلؤم

 ,ريثكلا هنع انلقن دقو» لوقي « هبقلو هتينكو يحألملا بسن ىفوتسا نأ دعب بيطخلا نبا نأ هابتنالا تفلي

 هنأ ىرنو انمدق امك ليلقلا ىوس ةطاحإلا يف يحلملا نع لقني مل هنأ عم «  ةيطانرغلا رخافملا نم وهو

 نأو « « ةريبلأ ءاملع خيرات ١ ىلع راصتقإلا نود ةلمج يحألملا بتك نع هلقن « هرثكلا ريبعتب دصق امبر

 . بيطخلا نبا فيلآت نم هريغ لمش لب « (ةطاحإلا) ىلع رصتقي مل ريثكلا لقنلا اذه

 : نايح نبا بتك 3

 ثادحألا ةرتفو « ةيومألا ةفالخلا رصع خرؤم « يبطرقلا ناّيح نب ناورم وبأ وهف « نايح نبا ام
 اينابسإ يخرؤم مظعأ نم نيثحابلا نم ةفئاط هدعيو (ه 559 - ؟1/17) اهطرقس ىلإ تدأ يتلا ةيمادلا

 يربطلا ةلزنمب نيثحابلا ءالؤه رظن يف وه لب . طيسولا رصعلا يف ءاوسلا ىلع ةينارصنلاو ةيمالسإلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا همم ممم هلم ممم هع ممم هم م مم م مم هس هم ممم همم همم همم هم مم همم ةممممم

 عوبطملا هبولسأ هل نأ امك . ةبئاصلا ةيليلحتلا ةرظنلاو قمعلاو ةقدلاب هتاياور تزاتما دقو « قرشملاب
 . 211 عجسلا مازتلاو ةعنصلاب

 بتكلا كلت نم ةريسي عطق ىوس انيلإ لصت ملو « اهرثكأ عاض « نيسمخلا هتافلؤم ددع غلب دقو
 : نايح نبا بتك مهأو «ةميقلا

 دومحم روتكدلاو . يجحلا نمحرلادبع روتكدلا : اهرشن هنم عطق انيلإ تلصو دقو : سبتقملا ١
 نم ةعطق ترهظ امك . 21581:01101 8711017114 اينوطنأ روشتلم ينابسإلا قرشتسملاو « يكم يلع
 .(* ةطوطخم لازت ام طابرلاب يكلملا رصقلا ةنازخ يف تفشتكا سبتقملا

  باتكلا اذه يف وهف « اهنياعو اهرصاع اثادحأ لجسي باتكلا اذه يف نايح نباو : نيتملا -؟
 نبال «ةريخذلا ١ باتك يف هنع لوقن انيلإ تلصو امنإو « انيلإ لصي مل « نيتملا» باتكو . هرصع دهاش
 : نم لك يف هنع ًالوقن دجن امك . هباتك يف اهجهتنا يتلا خيرأتلا ةطخ يف اًمامت هدمتعا يذلا « ماسب
 .اًضيأ (ةطاحإلا) يفو « يشكارملا يراذع نبال «٠ برغملا نايبلا

 وبأ لاق ١ : ةغيصب تءاج نايح نبا بتك نع بيطخلا نبا لقن عضاوم رثكأ نأ ظحالملا نمو
 نبا لوق نيبراقتم نيعضوم يف درو دقو . هنع لقن يذلا باتكلا ناونعل ديدحت نود « اذكه (''” «ناورم
 , 14!« نيتملاب ىمسملا باتكلا يف ناورم وبأ لاق ١ . «سبتقملا يف ناورم وبأ لاق» : بيطخلا

 رشانلا اهبوص دقو « اذكه « «نيتلا» : ىلإ ةفرحم «نيتملا» : ةظفل تدرو ةيناثلا ةرابعلا يفو
 اًقنآ انرشأ يذلا «سبتقملا» باتك ونص وهو « نيتملا» اهنأ حيحصلاو «ريسيتلا» ىلإ نانع هللادبع ذاتسألا
 .دوقفم هنأ ىلإ

 : هسفن بيطخلا نبال « ةلصلا دئاع -5

 دقو . ريبزلا نب رفعج يبأل . «ةلصلا ةلص» باتك ىلع بيطخلا نبا هب ليذ يذلا باتكلا وهو

 لقن دق هنأ امك «ريبزلا نبا رصع ىلع نيقحاللا تامجرت نم ةفئاط باتكلا اذه يف بيطخلا نبا عمج

 باتك هفيلأت نم١ : ريبزلا نبا فيناصت نع هثيدح عضوم يف بيطخلا نبا لوقي . «ةلصلا» بحاص ريبزلا

 « ١9" ص ؛ (م 141/8 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب) « سلدنألاو برغملا خيرات يف , يدابعلا راتخم دمحأ (17)
 ال

 . (نوررحملا) م 141/9 ةنس ةفاقثلل يبرعلا ينابسإلا دهعملا قيرط نع ديردم يف ترشن (*)
 )١( ةطاحإلا , ١/؟ه:.

 )١5( هسفن ردصملا .

 ضرما



1 

 هما عد مد د ن4 بلدو هود هربوا ايو كش عة 323 دن بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 هيف ءامسألا لوأ تحصتفاو ؛ ةلصلا دئاعب يباتك تيمسو . هدعب اهتلصو يتلا , لاوكشب نبال ةلصلا ةلص
0000 

 يف كلذو ةطاحإلا تامجرت يف ادج ةريزغ ةدام «ةلصلا دئاع» هباتك نم بيطخلا نبا دمتسا دقو

 اهنم ءازجأ يف عجر اهضعبو «دئاعلا ىلع امامت اهيف دمتعا هتامجرت ضعبو « اعضوم نيسمخ نم رثكأ

 . نايحألا ضعب يف (دياعلا) : يأ ًالهسم هركذيو

 هنأ ىلع (ةلصلا دئاع) نع بيطخلا نبا لوقن لدتو « ساف لأ نيف وهو: 77 نيتك نبا هقورعفلا

 . مالعألا ةمجرتب باتكلا صاصتخاو « اهب بتك يتلا ةغللاو جهنملا يف (ةطاحإلا) عم امامت قباطتي

 . ةيمهأو امجح ةطاحإلا نود ناك نإو

 : يبطرقلا دعاصل « ممألا تاقبط

 نب نمحرلادبع نب دمحأ نب دعاص مساقلاوبأ وهف فلؤملا امأ « « ممألا تاقبطب فيرعتلا» هناونعو

 هباتكو . ةرجهلل 557 ماع ىفوتو ء(575 ت) مزح نبا ةذمالت دحأ « ىبطرقلا دعاص نب دمحم

 ةيفارغج نع هئيدح يف كلذو 3 ةدحاو ةرم ىوس (ةطاحإلا) يف بيطخلا نبا هنع لقني ملو

 , عبارلا ميلقإلا يف اهنم ةفئاطو , سماخلا ميلقإلا يف سلدنألا مظعم نإ» : ةلوقنملا هتارابع نمو «ةطانرغ

 , 1 «ةيسرمو ةيرملأو ةطانرغو ةقلامو ةيليبشإ ةنيدمك

 الأو « يفارغجلا بناجلا ىلع تاقبطلا ىلإ هعوجر يف  بيطخلا نبا رصتقي نأ يعيبطلا نمو

 سيلو « اهانبمو ةطاحإلا ساسأ وه خيراتلا نأل ؛ تامجرتلا نم ةطاحإلا توح ام رئاس يف هيلإ عجري

 . يفارغجلا بناجلا

 : ةيطوقلا نبال ء« سلدنألا حاتتفا خيرات 1

 :ت ) ةيطوقلا نباب فورعملا ٠ محازم نب ىسيع نب زيزعلادبع نب رمع نب دمحم ركبوبأ وهو
 2 سلدنألا لاجرل تامجرت سيلو « سلدنألا خيرات يف هناونع نم رهظي امك 2 باتكلاو ء(هالالك

 )١6( ةطاحإلا . ١//ا1١9.
 ةخسن ةيأ ىلع رثعي مل هنأ 5١! ص «؛ يركفلا هثارتو هتايح : بيطخلا نب نيدلا ناسل  هباتك يف نانع ركذ (11)

 78٠١/1١. ,ةطاحإلا : رظناو ؛هل ةطوطخم

 هللادبع هققح امك . ةمجرت عم اريبير ينابسألا قرشتسملا ةيانعب دعاص تاقبط رشن دقو . ٠١١/١ ةطاحإلا )1١0(
 .(م198ا/ ؛ توريب) « عابطلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2202-2-22 ل اال حاس لاس عام ماس نام سا ممم هس

 نبال « حتفلا دئالق»و « نايح نبال «سبتقملا» لثم « هل ةرظانم ىرخأ بتك ىلإ باتكلا اذه مضنيو

 . يراذع نبال « برغملا نايبلا»و «ناقاح

 يف هنع لقن بيطخلا نبا نأ ثيح نم « « دعاص تاقبط » باتك رظاني ةيطرقلا نبا خيرات نأ امك

 ثيح طقف دحاو عضوم يف الإ هيلإ عجري مل هنأ امك « اهخيراتو سلدنألا ةيفارغج نع ىلوألا هثحابم

 اهكلم نم هرتول ابلط سلدنألا وزغ ىلا برعلا بدن يذلا يمورلا نايلي نإ” : ةيطوقلا نبا لوق  اصن  لقن

 تضضف دق : هل يداو ىلع مورلا شيج رسك امدنع اهحتتفم دايز نب قراطل لاق ٠ مرلعم ره امب قيرذل

 نم ءالدأ ءالؤهو , مهتضيبل دمصاف . مهبولق يف بعرلا تريصو ٠ مهتيماح تخودو ؛ موقلا شيج

 ين رظنلا نع موقلا لغشأو ؛ مهمظعمب ةلطيلط ىلإ تنأ دمعاو , مهنيب نادلبلا يف كشويج قرفف يباحصأ

 . ةيطوقلا نبا لاق ام ةياهن ىلإ 214 ؛مهيأر يلو ىلإ عامتجالاو مهرمأ

 : ماشه نب ةيواعمل « سلدنألاب ناورم ينب ةلود ال

 يف ةيمأ ينب ةلالس نم يبطرق بتاكو بيدأ « ماشه نب دمحم نب ماشه نب ةيواعم وه فلؤملاو

 بحاص نايح نبا نأ  ةطاحإلا رشان  نانع هللادبع دمحم ذاتسألا ركذيو . يرجهلا عبارلا نرقلا
 باتكلا اذه نع تامرلعملا انيدل رفوتت الو . ١ باتكلا اذه نع لقنلا رثكأ دق نيتملاو سبتقملا
 عضاوم يف هددرت مدعو « ةطاحإلا رداصم دادع يف هتيمهأ ةلق نأ امك « ةيسلدنألا ةبتكملا يف مهملا

 ردصملا اذه نع ةطاحإلا هلقن ام امأو . ةلاحتسالا غلاب ارمأ ردصملا اذه ةعيبط ةفرعم لعجي ةفلتخم

 ةنس يف ريصن نب ىسوم لوخد ىلإ رخأت ركذ ام حتف نأ ٠ هريغو ماشه نب ةيواعم لاق» : هلوق زواجتي الف
 مث , اهحتتفاف ةريبلإ ىلإ ىضمو .٠ اهحتتفاف ريمدت ىلإ شيج يف زيزعلادبع هنبا هجرتف , نيعستو ثالث
 , 2 «(ةقلام ىلإ هجوت

 ةيخيراتلاو ةيفارغجلا هثحابم يف الإ دري مل ردصملا اذهل بيطخلا نبا دافرتسا نأ حضاولا نم لعلو

 .ةطاحإلا نم لوألا ءزجلا ةمديقم يف

 . ىسوم نب دمحأل « سلدنألا خيرات وي

 نيئامثو نامث ةنس ىفوتملا يورسعلا ىسوم نب دمحأل ١ :هنع لاقف نوئظلا فشك بحاص هركذ

 ' )11١( « ةئامئالثو

 )١8( ةطاجإلا , ١/ 2231١١011١١
 ) )19ةطاحإلا , ٠١/١.

 ) )1١هسفن رلصملا .
 . 781/١ . نوئظلا فشك « ةنيلخ يجاح (؟١)

5١ 



5 
ٍ 1 

 هده هد د اصل ءا2552 ج2 ك5 28ه بو طوس ا د هولا دا ا رع هوم جن كما كح كر طا ا بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 ةطاحإلا بحاص هنع لقن دقو . (""” انيلإ لصي مل باتكلا اذه نأ « نانع هللادبع دمحم ركذيو

 رداصم يف وهو « لوألا ءزجلا حتتفم يف سلدنألا خيرات نع هثحبم يف ةحفصلا وحن قرغتسا اصن

 يف بيطخلا نبا هنع لقني ملو « ةيخيراتلاو ةيفارغجلا ةساردلا عضوم يف هنع لقنلا رصتقا « ةطاحإلا

 ثدحتتي ذإ ؛ ةفارط نم ولخي الف بيطخلا نبا هنع هلقن يذلا صنلا امأ , يعيبط رمأ وهو ءاًئيش مجارتلا

 . "7 اهيف نيميقملا دونجلاو سلدنألل ةازغلا دونجلا تايطعأ نع

 : يزارلا 4

 يزارلا بتك يأ انل ددحي مل امك « هتينكو همسا نود مدقتملا هبقلب ةطاحإلا بحاص هدروأ اذكه

 نم هل ؛سلدنألا نم يزارلا ىسوم نب دمحم نب دمحأ» هنأ ةيشاحلا يف ةطاحإلا رشان ركذيو . هردصم ناك

 . ( يلاوملا نايعأ ) باتكو ( اهططخو ةبطرق ةفص ) باتكو ( سلدنألا كرلم رخآ ) باتك : تافلؤملا

 يتلا يزارلا بتك نم اّيأ انل ركذي ملو « "47 « اهريغو , ( سلدنألا لهأ باسنأ يف باعيتسالا ) باتكو

 . بيطخلا نبا اهيلع دمتعا

 نيذلا نييسلدنألا نيخرؤملا لوأ هنأ يوريو « «سلدنألا خيرات» ثحبم يف ناملكورب هركذيو

 770 :ت)٠ يزارلا ىسوم نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ وه « لقألا ىلع ةحقنم « مهتافنصم انل تيقب

 باتك « «سلدنألا كولم رخآ» : يهو يزارلا تافنصم ءامسأ ناملكورب انل دروي مث .(م977/ه

 رابخأ» « «يقيلجلا ناورم نب نمحرلادبع رابخأ» « «نوصفح نب رمع رابخأ»  «اهططمخو ةبطرق ةفصا
 نأ اضيأ ناملكورب مالك نم ودبيو . «يلاوملا نايعأ باتك» « «رغثلاو ليوت ينبو نييبيجتلاو يسق ينب

 يف اباتك ىسيعل نأو « ركب يبأ نب ىسيع همسا « سلدنألا خيراتب - اضيأ - ًالغتشم اًنبا روكذملا يزارلل

 يذلاو نايح نبا « سبتقملا» بحاص هدمتعا دقو « 2"* يناثلا مكحلا ةفالخ دنع يهتني سلدنألا خيرات

 يأ ىلإ قرطتي مل لب « «نونظلا فشك» يف ركذ ىندأ ةفيلخ يجاح هل دروي ملو . هب فيرعتلا انل قبس
 . سلدنألا خيرات يف ةفلؤملا بتكلا نم ةفئاط درس هنأ عم هتافلؤم نم

 اهتيفارغجو سلدنألا خيراتب صاخلا ثحبملا يف اًضيأ درو دقف « بيطخلا نبا هلقن يذلا صنلا امأ

 اهضرأو ٠ ةلبقلاو قرشلا نيب يهو «٠ ةريبلإ ةروك ةربق زاوحأب لصتيو » : ةريبلإ ةروك ركذ دنع لوقي هيفو

  25هسفنردصملا .٠

 .هسفن ردصملا )١5(
 . لماك ريغ « 34 ؛ 1١//80 ناملكورب 0200



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ل0 ل ل لال ل سل طا ا ا ل مل

 . ركسلا بصق اهيف نسحي . زوجلا عاودأ اهرثكأ راجشألا ةفتلم « رامثلا ةريثك , راهنألا ةريزغ يقس

 باتك ةدام ىلإ برقأ صنلا اذهو « ا ديدحو صاصرو ةطفو بهذ نم ةيرهرج نداعم اهلو

 .يزارلا تافلؤم نمض ناملكرب هركذ يذلا 2 «اهططخو ةبطرق ةفص»

 ٠ يفريصلا نبال « ةيطبارملا ةلودلا رابخأ يف ةيلجلا راونألا :

 فصنلا يف 2" ةطاحإلا رشان لوق دح ىلع  ةطانرغ ءاملع رباكأ نم « يفريصلا ركبوبأ وهو

 - 0؟١) يطبارملا نيفشات نب دمحمل اريزوو ابتاك ناك دقو « يرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا

 .اه0ا/٠١ ةنس ةطانرغب ىفوتو ء(هدها“١

 يف ةصاخ « ةطاحإلا بحاص اهيلع دمتعا يتلا ةمهملا رداصملا نم يفريصلا نبا باتك دعيو

 لصفلا يف بيطخلا نبا هنع لقن دقو « يفريصلا نبا هيف داجأ يذلا بناجلا وهو ةيطبارملا ةلودلا رابخأ

 . 2" ةطاحإلا نم لوألا ءزجلا حنتفم يف هدقع يذلا يخيراتلا

 يلدزم ريمألا : نم لك ةمجرت دنع هنع لقن - الثم ثلاثلا ءزجلا يفف ؛ تامجرتلا يف هنع لقن امك

 ( '' ”سوبح نب سيداب ىلوم لمؤم ةمجرت دنعو '"7 نيطبارملا ةلود سسؤم نيفشات نب فسوي دضع

 . يفريصلا نبا باتك نع اهمامتب ةلوقنم نوكت داكت ريخألا اذه ةمجرتو

 يف ةطانرغ ريمأ نيقلب نب هللادبعل هتامجرت يف «ةيلجلا راونألا» نع ةطاحإلا بحاص لقن كلذك

 يفو « ةمجرتلا هذه يف امامت يفريصلا نبا ىلع ءىكتي بيطخلا نبا داكيو « "7 يطبارملا دهعلا

 . نيطبارملا لظ يف ةطانرغ مالعأ نم هاوس تامجرت

 ةيصخشلل يفصولا جهنملا قباطت انتفلي ردصملا اذه نع ةطاحإلا بحاص لوقن يف رظنن نيحو

 نباف ؛ نيبتاكلا نم لك دنع ةيصخشلل ءاجمهلاو ءانثلا ةغلو « بيطخلا نبا ىدلو يفريصلا نبا ىدل

 ًااهزع ٠ رهظلا ىلع تبغي ال اًقلق ؛ فيسلا دمغم ٠ اًنابج ناك ٠ : هلوقب نيقلب نبا فصي  الثم يفريصلا

 17 « رامغألا رزوتسيو ٠ تاحارلا ىلا دلخي , عزجلا طرفم ٠ بايه . ءاسنلا يف هل برأ ال

 هتمجرت : لاثملا ليبس ىلع اهنم « , ةطاحإلا تامجرت يف هل رئاظنب انركذي يئاجهلا يفصولا صنلا

 )١1( الإحاطة  ١/١١4.
 ةطاحإلا(؟07 .١/١١5

 )١8( ةطاحإلا , 71/4/9.

 )١9( ةطاحإلا . 771/7.
 ( 2اا ةطاحإلا

 )١"( ةطاحإلا « . 98/78٠.

 اذهو 2
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 ةماعلا هل ل هع عمق هنو مع ماو ها هع عاق م مم عمم ء ماع هد هم هعمل همم م همم م هعمل بيطخلا نبا نيدلا ناسسل رداصم

 - نيدلا ناسل هفصي ذإ ؛ ةطانرغ يف رصن ينب نيطالس دحأ « جرف نب ليعامسإ نب دمحم ناطلسلل
 ابأ ىنكي نيبملا نارسخلا ةقفص دقاعو . . كلملا ىلع بثوتملا سيئرلا» : هلوقب هتمجرت يف ةملك لوأ ذنم
 , ةقراشملا فرع ىلع ٠ اًشوفرح .قلخلا ميمذ اًناطيش ناك » : هلوقب هلاح فصي مث 20 0هللادبع
 الو , 957 0 . . . ركنلا ريثك اًثيبخ .بيرلا ىلوأو راوسلاو فالجألاو ةرعإلل اًفلأم ,سئاسخلل ايمارتم
 نم هقبس امب بيطخلا نبا نم حضاو رثأت وه لب « ةفداصملا ىلإ طق ىزِعي ال رظانتلا اذه لثم نأ كش
 ةءارقلا درجم دنع رمألا فقي ملو . دماع ريغ وأ ادماع هاكاح مث , هشياعو هأرق « يخيرات ثارت
 .رداصملا هذه نع لقنلاو

 ١ بيطخلا نبال ىلعملا حدقلا ةلجاسم يف ىلحملا جاتلا :

 امك . ةيتاذلا هتمجرت ضرعم يف هركذ دقو بيطخلا نب نيدلا ناسل تافلؤم دحأ وه باتكلا اذهو

 ةطاحإلا نم ةفلتخم تامجرت يف اهنع هذخأ رثك ىتلا هرداصم نم هنأ ٠ لاثملا ليبس ىلع اهنمو :
 نوكرف نبال هتمجرت 4© )

 ديقب نآلا» اضيأ هنأ ركذيو « رعاشلا ةمتاخ نباو « 2" ةايحلا ديقب نآلا هنأ ركذ دقو «بيطخلا نبا
 ةايحلا ٠" « نبال هتقادص ةلوطملا ةمجرتلا قايس نم حضاوو ؛« ها ماع نابعش رشع يناث كلذو

 هب بيطخلا نبا زازتعاو « بيطخلا .

 يرصاعم نم ىزج نبال هتمجرتو « بيطخلا نبا خويش دحأ (ه69 ْث

 هفيلأت يف دمع دق هنأو « مجارتلا يف باتك هنأ ىلع ؛ «جاتلا» هباتك نع بيطخلا نبا لوقن لدتو
 باتك يف هتغل سكع ىلع 2 «ةيردبلا ةحمللا» باتك يف هتقيرط ىلع ةعونصملا ةعوجسملا ةغللا ىلإ
 . «ةطاحالا»

 ىلع صرحي ناك بيطخلا نبا نأ « ميتيلاب فورعملا يدوبعلا ىلع نب دمحمل هتمجرت يف اناقليو
 مهل هتابتاكم لالخ نم وأ 2 مهسفنأ ءابدألا هاوفأ نم ةيح ةيبدأ ةدام (ىّلحملا جاتلا» هباتكل عمجي نأ

 تركو 0 . "ىلإ بتكف هرعش نم «جاتلا» باتك يف تبثأ ام هنم لأسأ هيلإ تبتكف : ًالثم اهنمو
 . (جاتلا) باتك نع هلوقن كلذ ىلع انلدت امك بيدألا اذه نيبو هنيب تالسارملا

 ,ةاظالللب , ةطاحإلا ةرففإ

 . هسقن ردصملا (9”37)

 ,7 094 2778/١ . قباسلا ردصملا ("5)
 . 158/1١ , ةطائرغ رابخأ يف ةطاحإلا (76)
 , ؟؟9/-749/١  هسفن ردصملا ("5)
 ,19 "2 هسفن ردصملا (0"0)

 لق



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا هنود د د دنا دم د نو هايد د هدام داو لن داو نامل 2

 : ت) ديعس نبا بتك دحأل اًناونع اذه هباتك ناونعب ضراع دق بيطخلا نبا نأ ىلع

 : ناتنثا ناتلالد ةضراعملا هذه ءاروو « ( ىلعملا حدقلا» باتكوهو هكا

 . ةيسلدنألا رداصملاب بيطخلا نبا ةفرعم نسح : ىلوألا

 .هريغو ديعس نبا لاثمأ نم نيخرؤملا ذاذفأ يذاحي نأ ىلإ هعفدي امم ؛ هتاردقو هسفنب هتقث : ةيناثلا

 لالخ اهمالعأ مجارت عم ؛ رمحألا ينب ةلود لظ يف ةطانرغ ةكلممل رصتخم خيرات «جاتلا» باتكو

 طوطخم باتكلاو . اضيأ هدلاولو هسفنل باتكلا اذه يف بيطخلا نبا مجرت دقو . رصعلا اذه

 ةبتكمب 004 مقر تحت « اضيأ بيطخلا نبال « رايتخالا رايعم ١ باتك عم ةدحاو ةخسن يف عمتجي

 ,"05!لازوكسألا

 يشك نب يب ١١ :ت) يشكارملا كلملادبع نبال « ةلصلاو لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو ,ايذلا ٠8/اه(

حن ةفلتخم غيصبو « اعضوم نيثالث وحن تغلب ةريثك عضاوم يف ةطاحإلا يف هركذ دريو
 لاق» : و

 . غيصلا نم كلذ ريغ ىلإ «ةلمكتلاو ليذلا باتك نم»و « «ليذلا بحاص لاق»و « «يشكارملا كلملادبع نبا

 (30ياعللا بويأ نب رفعج يبأل  الثم .هتمجرت يف « ةلمكتلاو ليذلا» ىلإ بيطخلا نبا عجر دقو

 وهو ( (؛"”يسويلطبلا يبيجتلا دمحم نب رمع : سطفألل هتمجرت يفو « ( 450 :ت) يسلدنألا بيدألا

 .ه4/1/ ماع فئاوطلا كولم رصع يف اهنيطالس دحأو « اضيأ سلدنألا ءابدأ نم

 نرقلا ىتح سلدنألاو برغملا نم مالعأل سيفن مجعم ةباثمب دعي كلملادبع نبا باتك نأ ىلع

 ةيرصملا بتكلا راد نم لكب ةطوطخم ءازجأ هنمو « تادلجم ةعبرأ يف عقيو ٠ يرجهلا عباسلا

 سداسلا رفسلاو ( ؟ « ١ ق) هنم لوألا رفسلا ققح دقو . يناطيربلا فحتملاو سيرابو لايروكسألاو

 لماعت بولسأ يف انفقوتسيو . م17 ؛م ١958 , م1954 تاوئس توريب « سابع ناسحإ روتكدلا

 تاظحالملا ضعب انايحأ لجسي بيطخلا نبا نأ ©« ةلمكتلاو ليذلا» باتك عم بيطخلا نبا

 نب هللادبع نب دمحأل «ليذلا» ةمجرت دنع ًالثم كلذ نمف « باتكلا ةدام ىلع ةيلوألا تاكاردتسالاو

 يموزخملا ةيلوأ ىلع ةظحالم بيطخلا نبا هيلع لجسي ذإ (ه5605) رعاشلا بتاكلا ىموزخملا ةريمع

 7١18. ص ١ يركفلا هثارتو هتايح : بيطخلا نب نيدلا ناسل « نانع هللادبع دمحم (؟)

 141/١. . ةطاحإلا (9)
 . 48/4 . هسفئ ردصملا (؛0)



 ا م ا ا يي ا ا بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 «قفو ول , هنع يفاجتلا هقح (010

 , دألخ نبا امأو ٠ هريغل ىفوتسا ام هل فوتسي ملف . كلملادبع نبا اًمأف ٠ كلملادبع نباو ٠ دألخ نبا

 ,210...لاقذإ ,هبرصقف

 ١ يقيفلبلا جاحلا نبا تاكربلا يبأل « نمزلا ءانبأ ءابنأ ىلع نمتؤملا :

 يف جاحلا نبال بيطخلا نبا مجرت دقو . اضيأ مهنع ىور نم دحأو « نيدلا ناسل ةذتاسأ دحأ

 يف لاطأ امك « هراعشأ ةياورو « هرابخأ ركذ نم اهيف رثكأ « ةلوطم ةمجرت « ةطاحإلا نم يناثلا ءزجلا

 ديقب ناك يذلا « جاحلا نبا هخيشو نيدلا ناسل نيب ةدوملا قمع ةمجرتلا هذه نم مهفيو « هبسن ركذ

 27 «تاكربلا ابأ انخيش هللا ىقبأ» : هلوقب بيطخلا نبا هل اعد دقو « هل بيطخلا نبا مجرت نيح ةايحلا
 .ةمجرتلا قايس نم حضتي امك يطانرغلا هذيملتل هتادييقتو جاحلا نبا لئاسر ترثك دقو

 نم ةمجرت : الثم كلذ نمف « ةطاحإلا نم ةريثك عضاوم يف هنع لوقن ةمثف «نمتؤملا» هباتك امأ

 نم اذه مسا تلقن : تاكربلاوبأ انخيش لاق» : بيطخلا نبا لوقي ذإ , (ها/7٠ : ت) رونلادبع نباب ىنكي

 , ؟؟؟”(رونلادبع نباب رهشو ٠ اًبسن هل ملعت الو هطخ

 نبا لوقي (ه 7/4/8 دعب : ت) يبرغملا هيقفلا ىبحي يبأ نباب ىنكي نمل بيطخلا نبا ةمجرت دنعو

 جهنم نيب حضاولا هباشتلا ظحالنو . 7*4« نمتؤملا باتكلا لهأ نم ١ : ةمجرتلا ردص يف بيطخلا

 لالخ نمو اهعابطو اهقالخأ يف ةيصخشلا فصروب ةيانعلا ثيح نم « «ةطاحإلا» جهنمو « «نمتؤملا»
 ميدقت يف نكمأ ام ةيعوضوملا ثيح نمو « اهرابخأو اهتافرصت ضعب لالخ نمو « رشابملا فصرلا
 «ةفيتملا ةناجطلا ( ةنيفرلا ةفللا ههانش ىلإ ذهن«: اهتاباسو ايتايباسنإ هاكر م ءذاتلل ةهفهشلا

 رداصم ىلع دمتعي «اضيأ «نمتؤملا» باتك نأ ظحالن امك . اهيلاوتو لمجلا رصق ىلع ةدمتعملا

 . ةياورلا اهنمو بتكلا اهنم ةددعتم

 1١79/١. . قباسلا ردصملا (؛١)
0 

 .1-4١159“/؟ .هسفن ردصملا (5)
 . 5/1 2, هسفن ردصملا 0(

 8١/١". . هسفت ردصملا (50)

5" 



 تالا ل ا اا 000بببت ل

 نبا هنع لقن ردصم درجم نكي مل «نمتؤملا» نأ يه : ةماه ةقيقح ىلإ هلك كلذ انب ىهتنيو

 .اجهنمو ةغل : هاذتحاو بيطخلا نبا هرثأت اجذومن ناك لب « ةيملع ةدام بيطخلا

 : بيطخلا نبال «رهاوجلا نم جاتلا مظن دنع لصو نميفرهازلا ليلكإلا 5

 باتكل ًالّمكم (ليلكإلا» دعيو . هرصع نايعأل هيف مجرت دقو « بيطخلا نبا بتك نم اًضيأ وهو
 بولسأ ىلع هنايرج ثيح نم ؛رصعلا ةضافن» باتكلو هل رظانمو « مجارتلا ةيحان نم «ىلحملا جاتلا»

 بيطخلا نبا لوقي . . «ةطاحإلا» باتك يف هوهتسي مل نإو « هبتك ضعب يف بيطخلا نبا ىوهتسا عونصم

 ليف امك < ةبوفلو ا (ها/59 :توببلا هللا دبع يبأ ةمجرت ) : هما تت دخن يف

 21170. . . دشلأ . ةقافإ نم اهلام ةقاف ىلع , هقاستا اًمكحم , هقاسم ًالهس .رعشلا مظعي :ةنّيه

 ل برولسألا اذهب وهو « هتامجرت رئاس يف نأشلا اذكهو
 . هلاوحأو هرابخأ زربأ داريإ يفالو هل

 ءزجلا يف هنع هلقن عضاوم تغلب ذإ ؛ ظوحلم لكشب « ليلكإلا » نع لقنلا بيطخلا نبا رثكأ دقو

 يف امك « « ليلكإلا ١ نع اهمامتب لوقنم هتامجرت ضعب نأ امك « اًعضوم رشع ةثالث  ًالثم  ثلاثلا

 ةعيضبلا هللادبع نب دمحم ىعدي نم ةمجرتو , (؟" ديدشلا نب دمحم هللادبع ابأ ىّمسي نم ةمجرت
 17 (ماله٠ : ت) يسلدنألا رعاشلا يراصنألا ةمئاخ نبا ةمجرتو 0 ( ةئامعبسو اذك يف :تا)

 . *"”باشعلا نبا ىعدي نم ةمجرت بلغأو

 : اضيأ بيطخلا نبال « لودلا مظن يف للحلا مقر 6

 قرشملا يف مالسإلا لودل بيطخلا نبا اهيف خرأ ؛ خيراتلا ملع يف ةموظنم نع ةرابع يهو

 هلمع يف بيطخلا نبا نأ ودبيو ؛ هملقب ةلوطملا ةموظنملا هذه بيطخلا نبا حرش دقو « برغملاو

 ةيلقعلا عباوطلا نم حبصأ ىتح « هرصع يف عاش يذلا « ةيملعلا تاموظنملا رايت يراجي ناك ءاذه

 ةموظنم  لاثملا ليبس ىلع اهنم « ةيخيراتلا تاموظنملل جذامن بيطخلا نبا مامأ ناك هنأ ودبي امك

 دابع نب دمتعملا رعاشو « فئاوطلا كولم ءارعش دحأ ناكو 2 ةنابللا نباب فورعملا 2 ينادلا ركب يبأ

 ."١5/؟ . هسفن ردصملا (55)

 .785 /7”  هسفن ردصملا (51)

 553 :2455/9؟ ,هسفن ردصملا (5:)

 : :98-؟ ؛ هسفن ردصملا 59(

 .055 2978/9 ,هسفن ردصملا (5:0)



0 

 1 مال هام بك طم 0و5: 2252 وش فرت حس دا همس خف نما دع بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 ناك امك « «كولملا ظعاوم يف كولسلا مظن » : اهناونع ناكف ةنابللا نبا ةموظنم امأ .(ه588:ت)

 دبع نب زيزعلا دبعل « «كولملاو ءافلخلاو ءايبنألا يف كولسلا مظن » ناونعب ىرخأ ةموظنم همامأ

 , 717 تردملاب قعبلا دبع لآ ءارعيش: دحأ :+ (ه481 ::كتن): ئروولطلا نمتتم نيادتعاولا

 ةلمج اهنع لقنو « كلت هتموظنم ركذو « مدقتملا يزوزلملل مجرت دق بيطخلا نبا نأ ركذي اممو

 باجعإلا لانو « هراعشأ ضعب يزوزلملا دشنأ هنأ اضيأ بيطخلا نبا ركذيو لب « ةطاحإلا ىف تايبأ
)2 

 . هنم ءانثلاو

 امك « 7*2 هيلإ اهتبسن قثوي امم ىرخألا هتافلؤم نمض « كلت هتموظنم هسفن بيطخلا نبا ركذ دقو
 نبا نع هباتك يفو « 2747 ةطاحإلا نم لوألا ءزجلا ةمدقم يف اضيأ نانع هللادبع دمحم اهركذ

 يذلا وه ناونعلا اذهو « « ةموقرملا للحلا» انايحأ ىّمست ةموظنملا هذه نأ ىلإ راشأو 0**2بيطخلا
 ىلع سبتلي رمألا لعج امم « لايروكسألا ةخسن نع ةلوقنملا ديردم هبتكمب ةيطخلا ةخسنلا هتلمح

 . "77 دحاو باتك ال بيطخلا نبال ناباتك امهنأ نظف دلو بيز قرشتسملا

 هتمجرت عضوم ين اهنم  «ةطاحإلا» فيعاضت يف ةموظنملا هذه نم اعطق بيطخلا نبا دروأ دقو

 بيطخلا نبا دروأ ذإ ؛ ( هال6١1 : ت) ةطانرغب رمحألا ينب كولم دحأ جرف نب ليعامسال ةلوطملا

 , 7*2 هتمجرت ماتخ يف كلت هتموظنم نم تايبأ ةعبرأ

 دحأ ماشه نب مكحلا ىصاعلا يبأل ةمجرتلا دنع كلت هتموظنم نم اتايبأ بيطخلا نبا ىور امك

 , "27 (ه0١1 : ) سلدنألاب ةيمأ ينب كولم

 رصع يف ةيخيراتلا ثادحألل اركذ توح ؛ ةموظنملا نم ةعبرأ تايبأب اضيأ ةمجرتلا متحخو

 هتامجرت اهب متخيف « كلت هتموظنم ىلإ عجري بيطخلا نبا نأ دجن اذكهو . 9*2 مكحلا ةفيلخلا
 . سلدنألاب مالسإلا ةلود خيرات يف رثأ مهل نمم مهمكح يف نم وأ نيطالسل

 531 ع 2٠ قباسلا ردصملا «هآز)

 . هسفن ردصملا (0؟)

 يتلا هتافلؤم يناث دعت اهبيترت ثيح نم يهو « ةموقرملا للحلا مساب اهركذو « . 459/4 ةطاحإلا ؛ ةيتاذلا هتريس (07)
 . ةيئاذلا هتريس ذ اهدرس

 1١/1١. نانعل , ةطاحإلا ةمدقم : رظناو (0)
 . ١1١ ص «. قباسلا عجرملا « نانع هللادبع دمحم (065)

 . هسفن ردصملا (55)
 ."85 ١/ . ةطاحإلا (ها/)

 .44١19-0ا//١ ءهسفن ردصملا (5)

 . هسفن رلصملا (59)
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 تاءاطعلاو تايلشنتلا نين ةوؤن:ىيحادفالا "42م ا ا يم

 نم لودلا زجر يف هركذ ىرجو » : لثم « ىتش روص ىلع يتأتف ةموظنملا هذهل هركذ ةغيص امأ

 زجرلا يف هركذ ىرجو  لثمو . «2١١١ هلتقمو هداهج فصو يف روكذملا زجرلا نمو :  لثمو , 29 (يمظن

 , "27 «مالسإلا لود خيرات يف يمظن نم

 نع هلوقن ضعب يف هاوهتسا دق بيطخلا نبا نإف ؛ ةموظنملا هذه مساب قلعتت ةطقن كلذ دعب تيقب

 هتايبأ للحلا مقر نم لقني نأ دعب ذإ ؛ كولسلا عطق» وه رخآ امسا اهيلع قلطي نأ ؛ للحلا مقر ةموظنم

 ىلإ . .» لوقي هل مع نبا دي ىلع هلايتغا ةثداح ركذو «ليعامسا نب جرف نب ليعامسإ) هناطلس ركذ يف

 يفيلأت نم زجر موظنملا (كرلسلا عطق) ب ىمسملا خيراتلا كلذ هعم ركذ ام لامجإ نمضتو ٠ اهرخآ

 رخآ مسا اذه : ةيشاحلا يف هلوقب ةرابعلا هذه ىلع نانع هللا دبع دمحم قلعي مث « 2319 ©... هصن امب

 , ؟"؟!«لودلا مظن يف للحلا مقر : ىمسملا هباتكل بيطخلا نبا هدروي

 ىمسملا زجرلا نم تلق كلذ يفو» 2١7 : ليعامسإ نب فسوي ةمجرت يف لوقي ناث عضوم يفو

 , 5!« . . ةيمالسإلا لودلا يف كولسلا عطقب

 , '"! 2. . انيلأت نم كولسلا عطقب ىّمسملا زجرلا نمو» : لوقي ثلاث عضوم يفو

 . "97. . كولسلا عطقب ىمسملا زجرلا يف هركذ ىرجول : لوقي عبار عضوم يفو

 ددرت يذلا « مسالا اذه ىلإ هباتكل يلصألا مسالا نع بيطخلا نبا لّدع اذامل : لءاستن انهو

 اذه هاوهتسا دق بيطخلا نبا نأ الإ ريسفت نم هل سيل لودعلا اذه نإ : باوجلاو . ؟ ةطاحإلا يف اريثك

 « هسفنبو هلمعب هدادتعا هيدل ةبغرلا هذه ززعو اًفنآ اهيلإ انرشأ ىتلا ةنابللا نبا ةموظنم يف ناونعلا

 ْ . هنابللا نبا لمع ءازإب هلمع عضي نأ ىلع هرارصإو

 يف هنإف « للحلا مقر" اهسفن يه « كولسلا عطق» نأ دكأ ةطاحإلا ةيشاح يف نانع هللادبع نأ عمو

 . ةموظنملا هذهل هتسارد دنع عوضوملا اذهل ضرعتي مل بيطخلا نبا نع هباتك

 .191/ « قباسلا عجرملا (10)
 4١٠5/١. . هسفنئ ردصملا )51١(

 . 14/١ هسفن ردصملا (5؟0)

 404/١ هسفن ردصملا (5)
 .هسفن ردصملا (4)
 .؟5؟9/4 . هسفن ردصملا 00ه(

 .850/4 هسفن ردصملا (7)
 . هسفن ردصملا (7550

 .7ا/7/١ . هسفئردصملا (54)
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 نا

 1 ا ا ا ا ا ا ا ا بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 .ثيدحلا مدقت امك بيطخلا نبأ ويش دحأو ,هنع انثيدح مدَقَت يذلا ««نمتؤملا» باتك بحاص

 : يلي اميف اهزجون رومألا نم ةلمج جاحلا نبال بوسنملا باتكلا اذه رمأ يف ةشهدلا ريثي يذلاو

 درس دق 2 ةطاحإلا نم ثلاغلا ءزجلا يف جاحلا نبا هخيشل هتمجرت ضرعم يف بيطخلا نبا نأ (أ)
 « بيطخلا نبا هذيملت ىلإ هدي طخب هسفن جاحلا نبا اهبتك امك « جاحلا نبا فيناصت نيوانع انل

 . ( هل رعش ال نم رعش » ناونعب اباتك فيناصتلا هذه نيب نم دجن ال اننكلو

 :ت) ىكيلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ « دامكلا نباب فرع نمل بيطخلا نبا ةمجرت دنع (ب)

 ال نم رعش) : هاًمس مزج جاحلا نب تاكربلا وبأ انخيش فلأ دقو” : بيطخلا نبا لوقي ء(هالا ؟
 , ©" (ريثك هلثمو لضافلا لجرلا اذه رعش نم هيف . (هل رعش

 ناك نإو « هتامجرت ضعب يف « هل رعشال نم رعش ١ باتك نع لعفلاب  لقن دق بيطخلا نبا نأ (ج)
 , "17 دان لب « اليلق لقنلا اذه

 امإف . يقيفلبلا جاحلا نبا باتك نأشب نيلامتحا دحأ مامأ نحنف «ةضراعتملا تايثيحلا هذه مامأو
 نوكي نأ امإو « هتافلؤمب بيطخلا نبا هذيملت رطخأ نأ دعب مدقتملا هباتك فلأ دق جاحلا نبا نوكي نأ
 ىأر وأ « بيطخلا نبال هركذ نع اهس هنكلو « لعفلاب جاحلا نبا هفلأ دق (هل رعش ال نم رعش» باتك
 . لوألا لامتحالا حجرنو « اذه لرقن . هركذ نع فرصناف كاذب سيل هنأ

 اذه نأ نظلا بلغأ . ؟ هل رعش ال نم رعشب جاحلا نبا دصقي اذام : وه لؤاست اذه دعب ىقبي
 ال امم « ةليلقلا دئاصقلا وأ تايبألا مهل تقفتا امنإو « ءارعش اوسيل نمل ًاراعشأ عمج دق باتكلا
 يبأ ركب يبأ نباب فرع نمل بيطخلا نبا هدروأ ام كلذ ىلع ليلدلاو « ءارعشلا دادع يف مهكلسي

 داهشتسالا ضرعم ىف . بيطخلا نبا لوقيذإ ؛ (هال:١ : ت) « يقلاملا ىيحي نب دمحم هللادبع

 (... امهو , هل رعش ال نم رعش يف بسنلا يبرع سوق فصو يف نيتيب الإ رعش هل عّمسي ملولا : هرعشب
 ' (""7 نيتيبلا هل دروي مث

 . 718/7“ قباسلا ردصملا 09(

 . 57/8 , هسفن ردصملا )107٠١(

 . 89/7" , ١/8/5 : الثم رظنا (2/1)



 تاءاطتلاو تايلقتلا خرم هوز“: نسلدتألا ١ . ديون وخادم احب لل كم تلا ل تالا اتم

 تحن لوقيو .(م٠5 : ت) يريمنلا هللادبع نب دمحم رماع وبأ همسا نمل اًدحاو اًتيب لقني امك

 , هتبسب يفزعلا ايركز ابأ حدم يف هلوق كلذ نمف هل رعش ال نم ىمسملا ءزجلا نم وهو ١ : (هرعش) ناونع

 , 229 2 . . اهلوأ ةديصق نم لوطسألاب هرفظ ركذيو

 ١١ ديعس نبال « ىلعملا حدقلا :

 وهف امات ردصملا اذه ناونع امأ . ةفلتخم عضاوم يف هنع لقنو ةطاحإلا يف ارصتخم درو اذكهو

 نيمسق ىلإ مسقنيو « تادلجم ةلمج يف عقي باتكلا اذهو « ( ىلحملا خيراتلا يف ىلعملا حدقلا» :

 ؛ برعلا ةيلهاج خيرات يف برطلا ةوشن » باتك : لوألا .

 باتك : يناثلا ١ مالسإلا ةلم خيرات يف مالظلا حيباصم « .

 راشأ دقو . 47( يبدآلاو يركفلا هثارتو هتايح : يسلدنألا ديعس نبا) فلؤم رهظتسا امك « (ه181)

 ةيقرشملا خيراتلا بثك نم ةريبك ةفئاط اهيف درس ىتلا هتمدقم يف « ىلعملا حدقلا» ىلإ بيطخلا نبا

 تقبس يذلا « « ىّلعملا حدقلا يف ىلحملا جاتلا» هباتك ناونعب هناونع نرق امك « 2" ةيبرغملاو
 بيطخلا نبا يعو يف تناك ةرخازلا ةيسلدنألا ةبتكملا هذه نأ نم هانددر ام دكؤي اذه لكو .هتسارد

 هتركاذو ,

 انل ركذ امك « ةيبرعلا هلوصأ ىلإ هب اعجار امات هبسن درسو « ديعس نبال بيطخلا نبا مجرت دقو
 لاقف « هفيلاوت نم ةئسح ةفئاط : ١ فطتقملاو . . ؛ تابرطملاو تاصقرملا : اهنم « ةريثك هفيلاوتو .

 هدلبو هتيب خيرات يف ديعسلا علاطلاو ٠ ىلح يف برغملا ) امهو « رانسألا اددعتملا نابيرغلا ناعوضرملاو

 كلذ ريغو ( قرشملا ىلَح يف قرشملا) و (برغملا . .06" ,

 هترابع نم حضاوف « ديعس نبا فيلاوتل هدرسم يف «ىّلعملا حدقلا» ركذي مل بيطخلا نبا ناك اذإو
 مامتلا ىلع ديعس نبا بتك يصقتسي نأ دصقي نكي مل هنأ .

 ) )7؛ ةطاحإلا 7/7 89.
 ) )/4(تد «ةيرصملا ةضهنلا , ةرهاقلا) يبدألاو « يركذلا هئارتو هتايح : يسلدنألا ديعس نبا : يدايعلا دماح «

 ص 7177 .

 .91١/١. هسفن ردصملا (ا/0)
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 اج ماعاد تا ديدي طار أراكم للك د عش ع درع لاو عدد اانا اي احر هس و تا ماش ل اح بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداسصم

 نيعضوم زواجتت داكت ال « « ةطاحإلا » يف ادج ةليلق يهف ( ىّلعملا حدقلا ) نع لقنلا عضاوم امأ
 سابعلا يبأ ةمجرت يفف لوألا عضوملا امأ . ىرخألا ءازجألا نم هريغ نود لوألا ءزجلا يف امه نينث

 ثيدحلا دنع « ةطاحإلا ١» بحاص لوقي . (ه77197/ :ت) « ءالولاب يومألا دمحم نب دمحأ باشعلا

 دالبلاب لاوج : لاق و ؛ ىلعملا حدقلا : يف ديعس نب نسحلا وبأ هركذ» : كاذ سابعلا يبأ رعش نع

 حايترا هيلإ احاترم ؛ بدألاب اقلعتم هتيأرف , هتلحر نم هتدرع دعب ةيليبشإب هتسلاج ٠ ةيبرغملاو ةيقرشملا

 ل . تايبألا هذه هنع تديقف ٠ تاقوألا ضعب يف هيلع تلمحو ,بلحل يرتحبلا

 نب دمحأ رفعج يبأ : ةحلط هدج نباب فرع ْنَم ةمجرت يف ًالوطم رخآ القن بيطخلا نبا لقن امك

 دق ةمجرتلا هذه ىف «ةطاحإلا» بحاص هلقن ام نأ ظحالملاو .(هالالا : ت) « ةحلط نب دمحم

 , ")اهتم لوألا رطسلا ادع اهعيمج اهافوتسا

 مجارتلا يف باتك وهف « ردصملا اذه حمالم ضعب نّيبتن نأ انعسوبف بيطخلا نبا لقن ام ةردن عمو

 يف ديعس نبا نأ امك « ملاعملاو حمالملا ةحضاو ةيصخشلا هئراقل مدقي نأ هفلؤم لواح « ةطاحإلاك

 . مهراثآ رئاسو مهراعشأ مهنع ىورو مهلجاسو هل نيرصاعمل مجرت دق «حدقلا»

 نب دمحم هللادبع ابأ : ىعدي نم هعنص حدقلل رصتخم وه امنإ هنم رشن يذلاف « هسفن « حدقلا » امأ
 ءايحإ ةرادإ هترشنو « « ىلحملا خيراتلا يف ىلعملا حدقلا راصتخا» ناونع تحت « ليلخ نب هللادبع

 . يرايبإلا ميهاربإ ذاتسألا قيقحتب ةيبرعلا رصم ةيروهمجب يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازوب ثارتلا

 : ديعس نبال ؛ ديعس ينب ةعلق خيرات يف ديعسلا علاطلا 16

 نسح» يف يطويسلاو « «بيطلا حفن» يف يرَّقملا ركذ دقو ؛ هركذ مدقتملا ديعس نبال اضيأ وهو

 خيرات يف ديعسلا علاطلا» . هيدل همسا درو دقو « ؛ خيبوتلاب نالعإلا» يف يواخسلاو « « ةرضاحملا

 هباتكو « ارصتخم اذكه ؛علاطلا» اهنم ةفلتخم ءامسأب هدروأو « هنع لقثو « بيطخلا نبا هركذ دقو

 نباو «ديعسلا علاطلا»و « ديعس لآ نطوم ( بصحي ةعلق ) يه انه ةعلقلاو «ةعلقلا رثآم» يف عوضوملا

 , 2"! (هدلبو هتيب خيرات يف ديعسلا علاطلا» و « ( هعلاط ) يف ديعس

 .؟؟١/١ 2 قباسلا ردصصملا (70
 .؟١/419 . هسفن ردصملا (/)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 6-2-2-١ ن0 22 لعام سم لس ا عع مع عع م عع

 عضو كلذبو « (ديعس لآ ) نم مالعألل هتامجرت لك يف « ديعسلا علاطلا ١ نع بيطخلا نبا لقن دقو
 ردصملا وه - انفلسأ امك - ردصملا اذه نأ ذإ « ةقث رثكألاو ةدام رفوألا ردصملا ىلع هدي بيطخلا نبا

 . مهنم دحاو وه هفلؤمو ,مهلاجر ريسو ( ديعس لآ مجارتب صتخملا

 نم هريغو « علاطلا بحاص هسفن ديعس نبال بيطخلا نبا مجرتي نأ يهدبلا نم ناك دقو

 (-089 : ت) ديعس نب كلملادبع نب دمحم : لثم « ديعس لآ نم هاوس نمل مجرت امك ؛«رداصملا

 كلملا دبع نب دمحأو ؛ (ه 77١ : ت) ديعس نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نبا هللا دبعو

 القن امو هل اركذ اّمِإ « ( علاطلا) باتك ددرتي مجارتلا هذه لك يفو 2” (ه 059:ت) ديعس نبا
 بحاص « ىموزخملا ركب ىنب رابخأب لصتي ام ضعب  ديعس لآ ادع- ةطاحإلا بحاص لقن دقو .هنع

 ةقالع . علاطلا نع لوقنملا ربخلا يف - اذه ركب يبألو ؛« ةيعالقلا نوهزن ١ عم ةروهشملا تارتاهملا
 علاطلا )نع ةلماك هتمجرت ةطاحإإلا بحاص لقن دقو ءديعس نب ركب وبأ ريزولا وهو ديعس لآ ءانبأ دحأب
 607 اعلا

 : (ه 047 : ت) ينيرتنشلا ماّسب نبال «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا 4

 خيراتلاو بدألا ةسارد هفلؤم هيف لواح ؛ خيراتلاو بدألا يف ةيسلدنألا تاعوسوملا ربكأ نم وهو

 ؛ يرمعب هتدهاش نمم ٠ يرصع لهأ تيدعت الو ١ : ماسب نبا لوقي « هنامز ىلإ فئاوطلا لود رصع يف

 , 7 «لولمم رركتم لكو . ليقث ددرم لك ذإ ؛ يرهد لهأ ضعب هقحل لوأ

 روشنم انيديأ نيب باتكلاو « نيءزج يف مسق لكو « ماسقأ ةعبرأ يف هباتك ماسب نبا لعج دقو

 . ةدرقفملا بتكلا دادع ىف لبق نم ناكو «لوادتم

 يف الإ بيطخلا نبأ هنع لقني ملف ؛ ةطاحإلا يف ةيساسألا رداصملا نم ةريخذلا باتك دعي الو

 بحاص لقن دقو ةقلام لهأ نم يامللا بويأ نب دمحأ رفعج ىبأ ةمجرت : امه « طقف نينثا نيعضوم
 نبال « ةلمكتلاو ليذلا ١ نع اهذخأ ابيرقت رطسأ ةئالث ادع اميف « ( ةريخذلا ) نع ةلماك هتمجرت ةطاحإلا

 يناجرجلا دمحم نب تباث حوتفلا يبأ ةمجرت يف « يناثلا عضوملاو .« يشكارملا كلملا دبع

 اهنع لقن يتلا ةريخذلا رداصم نعو « ةريخذلا نع ةلوقنم اهمامتب ةمجرتلاو (ه 5 47 :ت) يذابارتسألا

 . "7 هريغو نايح نبال نيتملاك ماسب نبا

 .قباسلا ردصملا (4)

 .7١؟١/7 . قباسلا ردصملا )48١(

 .١١؟صضص و٠ ١ج؛ ١ مسق ةيبيللا ةيسنوتلا رادلا « سابع ناسحإ قيقحت « ةريخذلا (871)

 45177/1١-155. , ةطاحإلا (8)
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 مم هم همم م م ممم هم همم همس همم مم مس همم همم هم ممم همم همم هم مم ممم ممم م ممسسم بيطخلا نبا نيدللا ناسل رداصم

 ١" ميكحلا نب ركب يبأل « ةبذعتسملا دراوملاو ةبختنملا دئاوفلا :

 نبا خويش دحأ وهو « (ها/0١5:ت ) يمخللا ميكحلا نبا ىلإ هبسن يهتني دمحم نب دمحم

 ركذو « « ةطاحإلا » نم يناثلا ءزجلاو « « ىلحملا جاتلا» يفو « « ةلصلا دئاع» يف هل مجرت « بيطخلا

 اهنم « هتامجرت نم عضاوم يف هنع لقنو .(ةبذعتسملا دراوملاو ةبختنملا دئاوفلا) هباتك هفيلاوت نيب نم

 « نوكرف نبا ةمجرت وه «رخآ عضوم يف ئراقلا هيلإ لاحأو . "47 يخونتلا دمحم نب ميهاربإ ةمجرت
 ميكحلا نب ركب وبأ هركذو ” : هلوق ىلع رصتقا ثيح ؛ (ها/19 :ت) يشرقلا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 ةسمخ اهتدع تغلب هدلاول اتايبأ هنع لقن امك "* « (ةبذعتسملا دراوملاو ةبرغتسملا دئاوفلا): باتك يف
 نع ًاريثك ةطاحإلا يف بيطخلا نبا لقني ملو « "57 ميكحلا نبا دلاول هتمجرت دنع كلذو ٠ اًئيب نيرشعو
 . ردصملا اذه

 بتك نم دحاو هنأ هتفرعم نكمي ام لكو « ردصملا اذه ةعيبط ىلع فرعتلا ىلإ ليبس نم ام هنأ امك

 . هرداصم يف بيطخلا نبا اهكلس يتلا ةيسلدنألا مجارتلا

 . (رصن ينب ةلود يف رصعلا ةفرط) وهو ريسي فالتخاب ( ةيردبلا ةحمللا ) رشان هدروأو

 ناك يتلاو 3 ةطانرغ يف رمحألا ينب ةلود خيراتب صتخا دق  هناونع نم حضتي امك -ردصملا اذهو

 اهتبثأ يتلا هتامجرت نمو 2 باتكلا اذه نم هئافو ىلع لدأ الو مهصلخأو اهلاجر ىفوأ نم بيطخلا نبا

 دح دنع بيطخلا نبا فقي ملو « (« ةيرصنلا ةلودلا يف ةيردبلا ةحمللا» وه لماك باتكب مث ةطاحإلا يف

 ةلص ىلع اوناك نملو مهتاضقو مهباتكو مهئارزول اضيأ مجرت لب « مهدحو رمحألا ينب كولمل ةمجرتلا
3 

 رصن ينب لظ يف تداس يتلا ةيفاقثلاو ةيسايسلا تارايتلاو ثادحألا كلذ لالخ نم انل لجس امك مهب

 رصع ىخرؤم ربكأ - قحب  بيطخلا نبا لعجت بيطخلا نبا تافلؤم نم اهريغو بتكلا هذهو  ةطانرغب

 .انأش ةيبدألاو ةيخيراتلا رداصملا مهأ ةيخيراتلا هتافلؤم نم لعجعيو ٠ اًفاقثو اًيسايس « ةيرصنلا ةلودلا

 نب جرف نب ليعامسإ » ةمجرت « « رصعلا ةفرطا ىلإ اهيف عجر يتلا « ةطاحإلا يف هتامجرت نمو
 مث « هلاح_ هتداع ىلع_ركذف «رصعلا ةفرط» نم ةلماك اهلقن دقو « (877 « فسوي نب ليعامسإ نبا جرف
 ةجنرفلا كولمو نيرصاعملا ةودعلا كولمو « يبرغلا هدنج سيئرو « هتاضقو هباتكو هءرازوو فدالوأ

 . اا 2 قباسلا ردصملا 5(

 ١577/١. , هسفن ردصملا (86)

 .؟٠١٠78-١5ا/؟ /؟  هسفن ردصملا (85)
 .7886 ١/ . هسفن ردصملا (80)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق : سلدنألا * ذم هسا نر داهادإو ءاواو و 2 هت هل ماو ياو كاع نادت كاع ع نع كو جوت جاع هادا ا

 ىلع بتك امو « اديهش هتافو ركذ مث ٠ هدهع يف ثادحألا ضعبو هداهج و ةبقانمو « مكحلا هتيالوو

 ىلع انلدي امب ؛ ءارثلا نم يهو ةمجرتلاو رثنلاو رعشلا نم هب يئر امم ةفئاط انل لجس امك « هربق دهاش

 رصن ينبب هتيانع غلبمو ١ ةمجرتلا يف هجهنمو هتغلو « ةيخيراتلا هتدام عاستاو .(«رصعلا ةفرط» ةيمهأ

 . ةريسلا مهنم ءاسأ نم الإ « ركذلا نسحو ثيدحلا نم مجلا ريزغلاب مهصخي ثيحب «ةصاخ

 مدقي هاندجو ( ه١ : تا) فسوي نب دمحم نب دمحم رصن ينب كولم يناث ةمجرت ىلإ انئج اذإف

 , 940 اضيأ «ةفرطلا» نع ةمجرتلا رثكأ لقنيو ةيفاو ةمجرت انل

 رصن ينبب مهل تناك نمم - افنآ انْيب امك - مهاندجو « رصن ينب رصع نم مالعألا ىلإ انئج اذإف
 نع القان « بيطخلا نبا مهل مجرت نممو . دنجلا ةداقو « باّتكلاو « ةاضقلاو ءارزولاك «ةقالع
 نبا ضافأ نيذلا « مالعألا ةاضقلا دحأ « يقيفلبلا جاحلا نباب فورعملا تاكربلا ابأ هخيش «ةفرطلا»

 ةبارق غلب ةيبدألاو ةيخيراتلا ةداملا نم اًنسح (ردق ةفرطلا نع القان مهيلع ءانثلاو مهتمجرت يف بيطخلا
 (مقلد_؛:رلال أ
 :. هحمص نيرسعو عبر

 « دج ريسي فالتخاب نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ دق باتكلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ىقبت
 ذاتسألا ركذيو 21'' , «سلدنألاب رمحألا ينب كولم ةلود 7 ينعي «رصن ينب ةلود يف رصعلا فرطا وهو
 ينب كولم رابخأ يف رصعلا ةذبن» هناونع طوطخم نييورقلا عماج ةنازخب دجوي هنأ نائع هللادبع دمحم

 درسم نمض هركذي بيطخلا نبا نأ امك . 54 مقر لمحيو «بيطخلا نبا ىلا بسنيو ني

 . (""”رافسأ ةثالث يف هنأو ةيتاذلا هتريس قايس يف هتافلؤم

 : بيطخلا نب نيدلا ناسلل « بارتغإلا ةلالع يف بارجلا ةضافن 7

 هتمجرت يف هركذ دق  هسفن  بيطخلا نبا نأ « بيطخلا نبا ىلإ ردصملا اذه ةبسن قثويو

 نم جيزم وهو « هفيلأت نم هنأ هنع هلقن عضاوم ضعب يف حرص امك « هتافلؤم درسم يف «ةيصخشلا

 يفن نيح ؛ هتايح يف ةجرح ةينمز ةبقح بيطخلا نبا انل لجسي ثيح ؛ ةيتاذلا ةمجرتلاو ةلحرلا بدأ

 ثيح تامغأ راز هتايح يف ةبيصعلا ةبقحلا هذه لالخو . نيينيرملا مكح ءانثأ برغملا ىلإ ةرم لوأل

 قئاثو ةباثمب يه لئاسرلا نم ةفئاط مهملا باتكلا اذه ىوح دقو . الس راز امك دابع نب دمتعملا ىوثم

 .سلدنألاو برغملا خيرات يف ةمهم ةيسايس قئاثو ةباثمبو برغملا ماكح ضعب ىلإ ةمهم ةيسايس

 . ١١9 ص ىلإ ”١1 ص نم ةفرطلا نع هلوقنو ,« ١59 -١19 /؟ , هسفن ردصملا (49)
 ١١1١١/7. . نوئظلا فشك (4)
 506١. ص .٠ قباسلا عجرملا ١ نانع هللا دبع دمحم 2(

 . 404/54 , ةطاحإلا (15)

 6م



 23 26 كودو هيد عوم اخ جاي عاب حك نطو ع هياقأ هيا عا هاو عاد عام اعاد تأ وع عم ع رع ماودي عامان مره 2 هع اع ح بيطخلا نسأ نيدلا ناسل رداصم

 هنم ىناثلا ءزجلا ققح دقو « ( ١1700 ) مقر تحت ةيطخلا هتخسنب لايروكسألا ظفتحت باتكلا اذهو

 1 ةرهاقلاب )2 يدابعلا راتخم دمحأ روتكدلا

 نب ليعامسإ نب جرف نب ليعامسإ نب دمحم : ةمجرت بيطخلا نبا لقن « بارجلا ةضافن ١ نعو
 دحأ « هيخأ كلم ىلع بثوتملا سيئرلا ةطانرغ ىف رمحألا ىنب كولم دحأ وهو « (ها/57:ت) رصن

 ًالثم لوقي « رعشلا يف ءاجه لك قوفي ام « ءاجهلا عذال نم بيطخلا نبا هعسوأ دقو رمحألا ينب كولم

 اًيمارتم ٠ ةقراشملا فرع ىلع اشوفرح قلخلا ميمذ ٠ اًناطيش ناك ١ : هريغو «ةضافنلا» نع ًالقن

 , نهعلا يف اسمفنم . ركنلا ريثك اًثيبْح « بيرلا يلوأو , راوسلاو فالجألاو ةرعدلل افلأم , سئاسخلل

 ةبصع داوق ٠ لذبتلا ريثك , ةمشحلا طقاس . نسرلا عيلخ ٠ قرطلا يف مهيلع ابلقتم , ثادحألاب اًفلك

 , لوهجلا دغولا يغلا يف هدمم موئشملا ريزولا رزوتسا ١ : هلوقب هريزو فصو امك .272 ..بالك

 لغبو زقلا ةدود . . ةعيرشلا ننس بدألا يف فلاخملا « هللا دابع ىلع دوقحلا ةقرسلا نم شاترملا

 , 3106 نارطقلا قزو . ردغلا ةئوحاط

 « لالخلا لضفأب بيطخلا نبا هحدتما دقو . «ساف ةنيدم يضاق نآلا وهو » :« ةطاحإلا) يف بيطخلا

 دئاوعلا ىلع اًيرج « ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دلومب لافتحإلا يف هتكراشم «٠ (ةضافنلا) نع لقن مث

 ( يجربلا ايركز يبأ نبا مساقلا يبأ ) مجرتملا اذه رعش نم بيطخلا نبا ىور امك « كاذنآ ةدئاسلا

 , ؟*!هسفن بيطخلا نبال رعش نع الضف

 . "3هل هتمجرت عضوم يف جاحلا نبا هخيش نيبو هنيب نيتلدابتم نيتلاسر ( ةضافنلا ) نع لقن كلذك

 : (هال١؟ دعب : ت ) يشكارملا يراذع نبال «برغملا نايبلا 71“

 نم يناثلاو لوألا : ني ءزجلا رشن دقو . ةيسلدنألا ةبتكملا يف ةيخيراتلا رداصملا مهأ نم وهو

 يفيل درفنا امنيب . م1179 سيراب يف لاسنقورب يفيلو نالوك نيقرشتسملا نم لك مهملا ردصملا اذه

 - نيطبارملا حيرات نم ةعطق وهو - عبارلا ءزجلاو « م979١ سيراب يف ثلاثلا ءزجلا رشنب لاسنفورب

 . م1951 توريب يف سابع ناسحإ روتكدلا هيلع ٍقّلَعو هعمج

 5١5/١ ؛ قباسلا ردصملا (49)
 . 0ا"ه ١/ , هسفن ردصملا (45)

 . 540/١ ,هسفن ردصملا (40)
 , -“ 4/١ 2 قباسلا ردصملا(4)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا ت1 دا تنام دن نا لانات و هدد ند والا راع عطا وهنا د هوو ووو خدمت

 نب دمحم :نايبرغملا ناملاعلا هرشنو « «ادناريم يتيوه يسربما » هرشنف « هتمرب ثلاثلا مسقلا امأ

 .م١٠95١ برغملاب ناوطت يف يناتكلا ميهاربإ نب دمحمو « يجنطلا تيوات

 عضاوم يف هنع لقنو . عضارملا ضعب يف ©« برغملا نايبلا ١ ىلإ بيطخلا نبا لاحأ دقو

 نيرئاثلا نيطبارملا لاجر دحأ ء(ه ٠ : ت) برقعي نب سيردإ ةمجرت : ةلاحإلا عضاوم نمف . ةريثك

 نا و ملا واف

 نع ةيخيرات ليصافت لقنف داع مث « كلذ رثإ ىلع هلارغن نبا لتقم ربخ مث « يوهيلا ةلارغن نب ليعامسإ
 . 140 سوبح نب سيدابل هتمجرت عضوم ىف ةثداحلا هذه

 بلاغلا ةمجرت دنع كلذكو ةيمأ ينب ءافلخ دحأ ماشه نب مكحلل هتمجرت دنع اضيأ هنع لقن امك

 ."1؟!ةطانرغب رمحألا ينب نيطالس دحأ ؛ يرصنلا فسوي نب دمحم هللادبع يبأ هللاب

 : (ه595 :ت) ةالصلا بحاص نبال « نيديرملا ةروث -ه5

 بحاص نباب فورعملا فلؤملا امأ . ةالصلا بحاص نبا ىلإ هتبسنو هناونعب انتفلتسي باتك وهو

 تناك اهيلإ هتلئاع تبسن ىتلا ةجابو ٠ ىجابلا دمحأ نب دمحم نب كلملا دبع ناورم وبأ : وهف ةالصلا

 . ( فيرشلا بقللاب ) ( يجابلا) بقل ٠ بّرغملا نايبلا يف يراذع نبا تعن ىتح « ءاملعلا ةباثم

 يردي ال مث . . ةيليبشإ نطرتسا هنوكل . حرلي اميف  ارظن ١ ؛ يليبشإلاب اًنايحأ رابألا نبا هتعن دقو

 هبقلو همسا زواجتت مل هل رابألا نبا ةمجرتو '''١' « هتيبرتو هتأشن نع كلذك الو هتيلوأ نع ءيش يأ

 نم «ءاريسلا ةلحلا» ادع اميف ةفشاك ةمجرت هل دجن ال امك ”2١ طقف نينثا نيرطس ىف تءاجو هتيئنكو

 نرقلا لاجر نم هنأ ةالصلا بحاص نبا نع هفرعن ام لكو : سلدنألا لهأو ةبراغملا مجارت رداصم

 , مهئادحأو مهرصع دوهش نمو  نيدحوملا عابتأ نم - انل لجسي امك - هنأو 2« يرجهلا سداسلا

 . 2!" ةودعلا وأ سلدنألا يف ءاوس مهباكرل اومزال نمم ناك هنأ ىتح مهيدل نيبرقملا ةلمج نمو لب

 . 457/١ , قباسلا ردصملا ( 90
 7 555/١ ؛ هسفن ردصملا 08(

 . 8078/١ . ةطاحإلا (99)
 . 4ص « يزاتلا يداهلادبع روتكدلا هققحم ةمدقم « ةمامألاب نملا 23٠١
 : هسفن ردصملا )١١١(

 . 7١ص ققحملا ةمدقم « ةئامإلاب نملا (١١؟)

 ؟ها/



 هطم ممم ممم هم م مم مم هم هس م همم همام همم هس م م هم م مم مس مم هم مم هع م مم هم م همم بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 رصع صخي اميف «ةطاحإلا» رداصم نم امهالك « ناباتك ةالصلا بحاص نب كلملا دبعلو

 « «ةطاحإلا» باتك يف هعقوم نايبو « هب فيرعتلل «نيديرملا ةروث ١ باتكب أدبتسو «نيدحوملا

 ةلود باقعأ يف تماق ةيفوص ةيسايس ةكرح رود انل لجسي « اًقح هناونع ىف بيرغلا باتكلا اذهو

 « سلدنألا ءاحنأ يف تاروثلاو نتفلا نم ةلاح تداس ثيح ؛ (ه 44-541/) سلدنألاب نيطبارملا

 قلطأ يتلا ةعامجلا هذهل ( ه 505 : ت ) يلازغلا دماح يبأ بتك سردي حارو « مامإلا بقل هسفن
 ٠ . .- الا ل 5 ٠ سا *ف .- 9

 كوالا نم اهتم لير كب هر درجت او دررعلا ةعادجلا هني حاير نيديرملا) مسا اهيلع

 (نيدحوملا) ىلإ هراذتعا مدق نيديرملا ميعز نأ نم مغرلابو . بلشو « ةرباي لثم نكامألا ضعب

 كنرلا نباب لصتاو . هدهع ضقن نأ ثبلي مل هنإف هفرتقا امع هتبوت نع مهيديأ نيب نلعأو « ةرشابم
 . ١" '"'ةجنرفلا كولم دحأ (زيكيرنيه وسنوفلا)

 هيلع اوراثف «( بلش ) لهأ ىلإ اهرابخأ تبرست نأ ةجنرفلا كلمل يسق نبا ةلخادم تشبل امو

 نبا اهل خَّرأ يتلا ةبقحلا يه تناك سلدنألاب نيدحوملا خيرات يف ةبرطضملا ةلحرملا هذه 2١١ ”هولتقو
 . «نيديرملا ةروث » هباتك يف ةالصلا بحاص

 نملا) باتكل ىلوألا ةروصلا ناك - هل ودبي اميف - باتكلا اذه نأ « ةمامإلاب نملا» ققحم ىريو

 الو .©"* دوقفم وهو « نيديرملا ةروث ١ باتكل ةروطم ةروص وه ريخألا باتكلا اذه نأو « (ةمامإلاب

 « «ةطاحإلا» اهنمو « سلدنألاو برغملا رداصم نم هتلت اميف « هنع ةرثانتملا لوقنلا كلت ىف الإ هل رثأ

 . هسفن «ةمامإلاب نملا» باتك اضيأ اهنم لب

 هللادبع نب دمحم ركب يبأ ظفاحلل ةمجرتلا دنع ( نيديرملا ةروث ) باتك ىلإ بيطخلا نبا عجر دقو

 نيفلتخم نيعضوم يف ةطاحإلا يف درو دق هنأ هابتنإلا تفلي يذلا نأ ريغ 2١ "”ظفاحلا يليبشإلا دجلا

 دق ةالصلا بحاص نبال « نيديرملا ةروث ١ نأ ىلع لدي امم « نيديرملا ةروث رصتخم» ناونع تحن

 . 117«...نيديرملا ةروث رصتخم» يف لاقو :بيطخلا

 .قباسلا ردصملا )٠١(
 .هسفئردصملا )١١5(

 . هسفئردصملا )١١6(

 ) )1١ةطاحإلا , 90# .
 )١٠١0( هسفن ردصملا ,« ؟/١85.



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا ةفم همم همم م همم هم ممم همس م هم هم م مم م دم هم مم مم هم مس همس هم و و ممم مم محل

 « يموزخملا فيئاصت بيطخلا نبا درسي « يموزخملا هللادبع نب دمحأ فرطملا يبأ ةمجرت يفو

 . 18!( نيديرملا ةروث يف ليبنلا هباضتقا ” : اهنيب نم ركذيو

 راشملا ( نيديرملا ةروث رصتخم ) نوكي لهو ؟ هرصتخا نم ةالصلا بحاص نبا باتك ىقل لهف

 ؟ يموزخملا فرطم وبأ هعنص يذلا ( ليبنلا باضتقالا) اذه وه افنآ هيلإ

 :ه 016 ةنس لتق يذلا «يطانرغلا ناقاح نب حتفلارصن يبأل «نايقعلا دئالق

خيراتو سلدنألا بدأ يف رداصملا مهأ نم - نيباتك انل حتفلا كرت دقو
 دئالق » : اباتك امهو - اه

 ةيسلدنألا بتكلا نم امهو « خيراتلاو بدألا نم جيزم ناباتكلاو .«سفنألا حمطم» و «نايقعلا

 نيعبرأ نم رثكأ ىف دئالقلا ىلإ (برغملا ) اوفلؤم عجر دقو . ةعوجسم ةعونصم ةغلب ةبوتكملا

 يجاهنصلا سوبح نب سيداب ةمجرت اهنم « ةدع مجارت يف دئالقلا ىلإ تعجر دقف « ةطاحإلا اّمأ

 قالخأ فصو يف رطسأ ةلمج حتفلا نع بيطخلا نبا لقن دقو « فئاوطلا كولم دحأ (ه :55:ت)

 نب دمتعملا ةمجرت دئالفلا نع لقن امك 2١١9 ةوسقو ةسارش نم هيف امب « هعابطو يجاهنصلا سيداب

 لاق» : ةطاحإللا يف هترابع لالخ نم دابع نبا نع انثدحي ناقاخ نب حتفلا عدنلو 2( (ه58/4:ت) دابع

 ايندلا ىلع علطو . ادّئلاو سأبلا نيب عمجو ادعلا عمق . اكلم هللا ىلع دمتعملا ناكو : هدئالق يف رصن وبأ

 ٌةَرب هروغثو مساوم همايأ تناكو « هئانس ةئوآو , هعاري ةئوآ , هلائب الو , هفك امري لطعتي مل ,ىده ردب

 دمتعملا ةعاجش يف ليق ام عمجأ نم هنأل ؛ (دئالقلا ) نع صنلا اذهب بيطخلا نبا ىتأ امنإو . « مساوب

 1 0110 هما
 3 ٍ و هرعش عئارو همركو

 نبا ةمجرت عضوم يف (دئالقلا) نم هلقن دنع هسفن بيطخل : | نبا اهلاق ةرابع اقح انتفلي يذلا نكلو

 : يلي ام ةطاحإإلا يف ءاج « ( ه 04٠ :ت) يقفاغلا لاصخلا يبأ

 يبأ نبا يف حدقلا نم اهيف ناقاخ نبا ةرابعو ١١١١( 2... : لاقف هدئالق يف رصن وبأ روقعلا هّضعو»

 . «ضع 2 هنأب هحدق زبنيو «روقعلاب حتفلا زبني بيطخلا نبا لعج ام «لاصخلا

 ام لضفأ ىقتناو « ةروص نسحأ يف لاصخل | يبأ نبا ميدقت ىلع صرح دق بيطخل : | نبا نأ عمو

 . مجرتملا قح يف حراجلا ناقاخ نبا مالك نع لدعي مل هنإف « هنع نورخآلا بتك

 )٠١9( هسفن ردصملا . ١/555 .
 )١١١( .هسفن ردصملا ؟١/١١9.

 )١١١( .189/؟ ةطاحإلا

 قالا



 ها مام ل اح هد م وع اك 33-2 21 ماد 221 3 مال فاد عاما ء عم ايس م رم معا هع بيطخلا نبا نيدلا ناسسل رداصم

 عرتخم ( ه 000 : ت) نامزق نبا ةمجرت دنع نيترم ؛ دئالقلا ؛ نع بيطخلا نبا لقن كلذك
 ا ألا

 هللا ديبع نب دمحأ نب يلع نب حتفلا رصن يبأ ١ ناقاخ نب حتفلل بيطخلا نبا مجرت دقف اروع
 نم لمي ال . هيلع ًارودقم ٠ اًفزاجم ناك » هنأب هفصو مث « هتغالب ىلع ىنثأف : «روهشملا بتاكلا
 ,(20١50, . . مركذ ءاسو . هسفن تلذتباو ؛ هردق ناه ىتح . فصقلاو ةرقاعملا

 : يبرغملا ديعس نبال ٠ تابرطملاو تاصقرملا 7

 نم - عجر امك « مهيلإ عوجرلا نم بيطخلا نبا رثكا نيذلا « ( برغملا ) بتك يفلؤم دحأ
 « ديعس نبا نإف اذه ىلعو ؟؛ (ديعسلا علاطلا ) ىلإو . ( ىلعملا حدقلا ) ىلإ - اضيأ ديعس نبا تافلؤم
 . مهتافلؤم ىلإ بيطخلا نبا عجر نيذلا « نيفلؤملا نيب قبسلا بصقب زاف دق

 لعج دقو ؛ ديعس نبا ركذ ام ىلع « تابرطملاو تاصقرملا ناونع ١ وه مات باتكلا اذه ناونعو
 تاصقرملا » ةمدقم يف ديعس نبا لوقي « «عماجلا» همسا رخآ باتكل الخدم باتكلا اذه ديعس نبا
 اذه نم ضرغلا يف اهينامأ تلاحأ ممه هيلإ روكذملا , عماجلاب يلاغتشا ركذ عاش املو ١ :«تابرطملاو
 باتتكلا اذه تلعجف . لامكلا هتياغ ىلإ يهتني نأ لبق ٠ لاؤسلاو بلطلا رركتو ٠ هيلع نأشلا
 (22١9 ( تابرطملاو تاصقرملا ناونع) هتيمسو هيلإ لخدملاك نوكيل ؛ هتفنصو هيدي نيب ةمدقملاك

 ركتبملا يأ صقرملا : لثم تاحلطصملا ضعبل اًحورش مدقتملا هباتك يف ديعس نبا لوانت دقو
 ليمج ناك ام « لوبقملاو « راكتبالا يف ةجرد لقأ ناك ام : برطملاو ءرعشلا يناعم نم عرتخملا
 . هروصو رعشلا يناعم نم عئاشلا دئاسلا يأ : عومسملاو « اًديدج نوكي نأ نود . ةروصلاو ىنعملا
 « ةيرثنو ةيرعش دهاوش هباتك ديعس نبا عسوأ دقو )21١١, لوبقم ريغ احيبق ناك ام يأ : كورتملاو
 . ةيبرغمو ةيقرشم

 : هموقل ةدعسم نبا خيرات ا

 مجرت دقو : ةدعسم نبا هل مجرت امدنع ديعس نبا تافلؤم درسم يف ةطاحإلا بحاص هيلإ عجر
 , يرماعلا هللاديبع نب ديعس ىلإ هبسن يهتني , دمحم نب دمحأ ١ : لاقف ةدعسم نبال بيطخلا نبا
 نب نزاوه نب ةعصعص نب رماع ٠ هيلإ نوبستني يذلا رماعو , ةطانرغ لهأ نم .٠ رفعج وبأ : هتينكو

 . 244/١ . قباسلا ردصملا ()
 . ؟8غ9/4 ,هسفن ردصملا )١١9(
 . ؟ ص ةمدقم : تابرطملاو تاصقرملا : ديعس نبا )١١4(
 .اهريغو ١54 . 0 . ؛ ص . هسفن ردصملا )١115(

 ري



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 202-2-0٠0222 ملل سس سس مس ع ع ل

 . باثكلاو ءارزولاو باجحلا مهنمف ١ ةارسو ةيلع تيب ةدعسم تيبو 0317 نارع قبا ... ةمركع

 يعل نع ناز . . اعلطضم اًهيقف ١ بيطخلا نبا هفصو امك كاذ ةدعسم نبا ناك دقو

 نبا انل ركذي ملو « هتبارقو هموق خيرات فلأو ١ : هلوق ىلع ةطاحإلا بحاص دزي ملف هباتك امأ

 لقن تارابع نأ امك . باتكلا عوضومل ةيفصولا ةرابعلا هذهب ىفتكا لب « باتكلا ناونع بيطخلا

 - ةدعسم نبا ركذ : لاثملا ليبس ىلع اهنمف « احوضو رمألا دزت مل « ةدعسم نبا باتك نع ةطاحإلا

 . خلا . . ةدعسم نبا لاق

 « مجارتلا يف باتك هنأ ىلع لدت اهاندجو « « ةطاحإلا ١ يف ةدعسم نبا باتك لوقن ىلإ انئج اذإف

 ةريصق تارابع يف اهميدقت ىلع صرحيو « ةفلتخملا اهبناوج يف ةيصخشلا ميدقتب هبحاص هيف ىنعُي

 . اهصئاصتخخ زربأ يف يسلدنألا خيراتلا ةبتكم نم ءزج - ةلوقنملا

لادبع مساقلا يبأ : سرفلا نبا ةمجرت يف ةدعسم نبا باتك نع بيطخلا نبا لقن دقو
 يذلا « ميحر

 مل « نيدحوملا ةمواقمل هلاجرو ىّدِصتو « ريثك قلخ اهب هعبتو « برغملا دالب يف ةمامإلا لحتنا

 . 1147 ةعنصلاو عجسلا ىلإ نوكت ام برقأ انه ةدعسم نبا ةغلو « ه 08١ ماع هلتقمب رمألا ىهتنا

 يلع نب ناميلس امه ل و ل ا

 تامجرت رصقأ يه لب 3 راصتخإلا ةغلاب ةمجرت يهو 2 هقيقش هللادبعو )0 يرازفلا ليذه نب

 يشوللا رمع يبأ ةمجرت يف هنع لقن امك« 1١1 ةدعسم نبا باتك نع اهمامتب ةلوقنمو «ةطاحإلا

10 

 « اهل مجرت يتلا تايصخشلا هذهو ةدعسم نبا نيب ةبارقلا ةعيبط وه « طق هنيبتن مل يذلا نكلو

 . هتبارقو هموق خيرات وه هباتك نأ مكحب

صم مهأ يف انثحب يهتني هتبارقو هموق خيرات يف ةدعسم نبا باتكبو
 وهو « ةطاحإلا رداصم نم رد

 . ( ةياورلا ) ىلإ لقتننل (بتكلا»

 )١15(الإحاطة . ١/158.
 )١١0( هسفن ردصملا .

 )١١( .هسفن ردصملا "/ "2 .
 )١1١9( هسفن ردصملا 57 .
 ( 00هسفن ردصملا 3 1 8
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 نييك

 1 هاطرج هبا نا وابداع ده 8 ن0 هد د 3 كلوا فو نا داء اي تل ع دال دكا و د ادا بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 : ةياورلا : اًينا

 نع وأ « خيشلا نع رشابملا يقلتلا اهب دارملاو « (« ةطاحإلا » رداصم نم ىناثلا ردصملا ىهو

 صخش يأ نع وأ , هئاقدصأ وأ هابرق يوذ نم دحأ نع وأ 2 بيطخلا نبا اهل مجرتي يتلا ةيصخشلا

 . باتكلا ةدام يف ديفت نأ نكمي ةمولعم وأ ةثداح ىلع علطم رخآ

 مهاوس نع وأ « مهنع ةياورلا درتو « هخويش مه مهنع بيطخلا نبا ىور نمم علاطن ام لوأو
 . «يخايشأ ضعب ينثدح» : كلذ ةلثمأ نمف : لاق وأ « ينثدح وأ « ينربخأو «يندشنأ : ظفلب

 «. . . : باّيجلا نبا نسحلا وبأ انخيش لاق»

 «. . . : تاكربلا وبأ انخيش لاق»

 , 201106. . . مساقلا وبأ فيرشلا يضاقلا انخيش ينثدحا

 ْم دنع اه دانسإ فقي ال تاياور نم انفداصي ام 2 ( بيطخلا نبا تاياور ) ىف تفاللا نم و

 : لاثملا ليبس ىلع كلذ نمف . ةلوطمو ةلصتم ديناسأب درت تاياورلا هذه نإ لب 5 فلؤملا هتع ىور

 درو ثيح ؛ (ه 607 : ت) بيطخلا نبا خويش دحأ صوحألا نبا دجملا يبأ ةمجرت يف هذجن ام

 يندشنأ لاق ٠ نسحلا يلع وبأ يئدشنأ .٠ هللا همحر انخيش دجملا وبأ يضاقلا لاق» : يتآلاك دانسإلا
 : لاق ٠, ظفاحلا ميعن وبأ اندشنأ لاق , يقانسلا ورمع وبأ اندشنأ لاق , ملاس نب عيبرلا وبأ بيطخلا
 نبال رعشلا نم نيتيب ىور مث 2«. . . . زتعملا نبا ائدشنأ ؛ لاق « يرباجلا رفعج نب هللادبع اندشنأ
 1 019 تيفلا

 نب قحلادبع دمحم وبأ اندشنأ لاق , ملاس نب عيبرلا يبأ ىلإ روكذملا دنسلابو ١ : بيطخلا نبا لاق
 ةثالث ىور مث 2,2١19607 . هسننل ظفاحلا ةيطع نب بلاغ ركب وبأ اندشنأ : لاق ٠ ةنوب نب كلملادبع

 دقفي ال - ةلق ىلع ولو - اهدوجو نأ الإ « ةلصتملا ديناسألا هذه لثم ىلع ًاريثك رثعن ال اننأ عمو
 خيراتلا ةدام هيف تجرتما يذلا . يخيراتلا فيلأتلا رداصم نم امهم ردصم تناك ةياورلا نأ ىلع هتلالد
 . بدألا ةدامب

 ) )1١١ةطاحإلا : عبرألا تارابعلا : يف رظنا , ١/1/١ , 1886/4 ١/750 7351١.
 .7ا/1/4 , هسفن ردصملا (١١؟)
 : هسفن ردصملا 19
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا توافد انااا اوم كك اذ هداه د اال داع نام اج داك هج اك خد رق 4 ماعاماق اطال

 هتاور ركذ ىلع بيطخلا نبا صرح نإف ؛ ةريفو ةدام نم بيطخلا نبال ةياورلا هتحاتأ امع الضفو

 . يملعلا قيثوتلا ىلع اضيأ صرح ىلع كش الب لدي هتايورم ديناسأو
 نانئمطإلاو « هب ةقثلا فعاضي امب يوارلا فصي نأ ىلع عضاوملا ضعب يف بيطخلا نبا صرحيو

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ : بيعش نبا ةمجرت عضوم يف الثم -لوقي نأك « هتلادعو هقدص ىلإ

 : (ها/59 : ت ) ساف لهأ نم ينايركلا بيعش

 ضعب ىورو « . . ناوفص نب مساقلا وبأ ٠ برغملاب ةمألعلا بحاص ليلجلا هيقفلا انبحاص هل دشنأو »
 ا

 دحأ يناتنهلا ىيحي نب ميهاربإ قاحسا يبأ ةمجرت عضوم يف هعلاطن ام اضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 ينثدحا : لوقيف علطم لجر نع ثادحألا ضعب بيطخلا نبا يوري ذإ ؛ ةيقيرفإ دالبو سنوت نيطالس

 (. . دهعلا اذه ىلإ ةايحلا رخأتم ( اذكه ) نيسايملا لودع نم يتاوللا نامشع وبأ جاحلا نسملا خيشلا

 . "1"! «هلاوحأب ًاريبخ ناكو.يقلاملا راخفلا نب ركاش نسحلاوبأ هيقفلا لاق» :يفاصرلا ةمجرت يف هلوقو

 هب ةقثلا نم فعاضي افصو يوارلا فصوب اهزيزعتو هتياور قيثوت ىلع بيطخلا نبا صرحي امكو

 ءاهنامزو ةياورلا ناكم ركذ لثم « ىرخأ لئاسوب هتياور زيزعت ىلع نايحألا ضعب يف صرحي اًضيأ هنإف
 ةنيدمب يايإ هئاقل دنع ينربخأ ١ : (ه 4 :تال يطانرغلا يبلكلا يزج نب هللادبع يبأ نع هلوق يف امك

 ."17"1«ةطانرغ خيرات فيلأت يف عرش هنأ ؛ ةيامعبسو نيسمخو ةسمخ ماع « ةلاسرلا ضرغ يف ساف

 هئزج يف ككشيو ربخلا نم اءزج دكؤي انايحأ هلعجي ادح ةياورلا ىف بيطخلا نبا ةقد غلبتو

 ناضمر يف هللا همحر يفوت ١ : يلاتلا وحنلا ىلع غياصلا نبا ةافو خيرات انل ركذي الثم - وهف :رخآلا

 هصرح اضيأ ظحالنلو «21١9 هب قثوي نم كلذب ينربخأ ٠ ةيامعبسو كش ىلع  سمخ ةئس نم اًفيقحت

 . هتياور ززعيو هقثوي اًفصو « ةياورلا» فصو ىلع

 هنإف ءراثآلا نم ارثأ وأ ام رب باتك نم لقني نيح هنأ « ةياورلا يف بيطخلا نبا ةق د لئالد نمو

 رثألا يف امك « لوقنملا باتكلا يف ادنسم درو دق ناك اذإ « رثألا وأ ربخلا دانسإ قوسي نأ ىلع صرحي

 نب مساقلا وبأ ةيوارلا انربخأ لاق ينيعرلا نسحلا يبأ انخيش ىلع تدشنأ : كلملادبع لاق» : ينآلا

 . 78١/١ : قباسلا ردصملا (1؟5)
 05١0/؟ .هسفن ردصملا (١؟65)

 .؟0ا!//؟ . هسفئ ردصملا )١11(
 5 7/١ 2 هسفن ردصملا (17؟90)

 نذل



 ةسمم هوم هم همم م هم هم ممم مم همم همم همم م مم همم همم هم مم هم هم همم همم مم همسمم بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 يل جرخأف , هيبأ رعش نم ائيش دشني نأ اذه ركب يبأ نب دمحأ مساقلا ابأ ينعي ؛ هتلأس : لاق ناسليطلا

 , 21680(. . , هسفنل هللا همحر يبأ يل دشنأ : لاقو هدشنأو هيبأ طخب ةعطق

 يف ىريف « ام ةبسانم يف هتديصق دشني رعاش ىلإ عمتسي  نايحألا ضعب يف بيطخلا نبا ناك دقو
 يف اهب عفتني ةدام دعب اميف كلت وأ ةديصقلا هذه ودغتل نيودتلا ىلإ ةعراسملا بجوتسي ام داشنإلا اذه
 . رعاشلاب ةقالع هل نمل وأ « هسفن رعاشلل مجرتي نيح هباتك

 ةديصق انل تبغي امك 2١517 هسفن بيطخلا نبا بطاخي قوزرم نبا اهلاق ةديصق انل تبثي الثم وهف

 « لمعلا حالصإ يف ريغلاب نيعتسيو ةمامعلا ثول لواحي بيطخلا نباو اهلاق يطوسّركلا هللادبع يبأل
 عافتنالاو اهنيودت ىلإ عراسي بيطخلا نبا ناك يتلا دئاصقلا هذه لثم رثكأ امو . ."'' "”ةثايللا ماكحإو
 . ةياورلا مكح ذحخأت لاحلا هذه يف يهو « ريبكلا هفلؤم يف اهب

 ذئدنعو . هلوقل ةبسانم رظتني نأ نود اًراعشأ هسفن رعاشلا دشنتسي بيطخلا نبا ناك ام ًاريثكو

 : يروعشلا هللا دبع يبأ نع هثيدح دنعاانل لوقي وهف « ةطاحإلا يف هتبثيل ؛ هعمس ام نيودت ىلإ عراسي

 اضيأ قحلي امم ةطاحإلا يف ريثك وهو « كلذ لثم نأ يفخي الو 2١١١76 ... راذتعاو ةعئامم دعب يندشنأل

 . عومسملا رثألل اضيأ قيثوتلا أدبمو « عامسلا أدبم هيف ذإ «ةياورلاب

 : تانودملا :اًعلاث

 نإ ثيح نم اًيرهوج اًفالتخا بتكلا نع فلتخت يتلا رداصملا نم عونلا اذه تانودملاب دارملاو

 امك « اهخاسنتساو اهخسن ىلع نولبقي - اميدق - سانلا ناكو . عويذلاو لوادتلا ةفص اهل بتكلا

 هلوقن اهعدوأ ملاعلاب ةصاخ رتافد نوكت دق تانودملا امئيب . ةقارولا ةكرح اهتياعر ىلع تماق
 « ام وحن ىلع هيلإ تلآ نوكت دق وأ « اهايإ هراعأ مث « هاوس ملاعل رتافدلا هذه نوكت دقو « هتاظحالمو

 فيلأت ىلع لبقأ نيعم عوضومب ةصاخ ةيملع ةدام اهعدوأ ملاعلا تاقاطب تانودملا هذه نوكت دق امك

 وأ ءرمألا يلو نع ةرداص ةلاسر لكش تذخأ « ةيعامتجا وأ ةيسايس قئاثو تانودملا نوكت دقو

 نم رداص موسرم لكش وأ « نيتلود وأ نيصخش نيب مربم دقع لكش وأ جاوزلا دوقع نم دقع لكش

 . 7//491 « نباسلا ردصملا )١١(
 . ٠١/7 , ةطائرغ رابخأ يف ةطاحالا )١19(

 )١17١( .هسفن ردصملا ١757/9 .
 )١( ,هسفن ردصملا ١79/7 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تدفع كو دمام هذ كد اع اماما جددا عاملا عأل عنو عاد حماك و نانا الاب كد ذ كنف

 :« احضاو افالتخا بتكلا نع فلتخت - انحضوأ امك - اهناف « تاتودملا كلت تناك ام اًيأو

 ثانودملا هذه نم عون لك صخن نأ انه لواحن فوسو 3 ( عويذلاو لوادتلا) ةفص يف ةصاخبو

 م ةسارللاب

 بيطخلا نبا اهعمج ةيبدأ وأ ةيخيرات ةدام مضت يتلا تانودملا كلت يهو : تادييقتلا - ١

 نوكت دقو « ؛«ةطاحإلا) باتك اهئيب نمو « ةفلتخملا هفيلأت يف اهدفرتسي هل اردصم نوكتل ؛ هسفنب

 . ءاحنألا نم وحن ىلع . اهنم لقنلاو اهيلع عالطالا هل حيتأ مث « هريغ مالقأب تادييقتلا هذه

 , (ها/49 : ت) بايجلا نبا هخيش راعشأ نم هعمج ام - هطخب - بيطخلا نبا تادييقت نمف

 نيو ن7 وييروو هقست ؛ ريثك هرعشو ١ : روكذملا هخيش ةمجرت ضرعم يف - نيدلا ناسل لوقي

 « ناطلسلا حدمو ينيدلا رعشلا نيب ام تعونت هخيش راعشأ نم ريثكلا كلت هتادييقت نع بيطخلا نبا لقن

 رثنلا ىطعأو « هرثن نم اًئيش نود دقف «٠ باّيجلا نبا هخيشل اراعشأ بيطخلا نبا نود امكو

 نبا رثن نم نّودملا ءزجلا اذه نأ نظلا بلغأو ؛ (76"1مي نم ةطقنو , مج نم اًهفات » وه اًناونع نودملا

 . بيطخلا نبا تافلؤم يف اركذ هل دجن ال ذإ ؛ « ةلوادتملا ريغ تاتّودملا» دادع ىف لظ دق «باّيجلا

 ناك كلذكف « ةيملع ةدامب ه دادمإ مهنم بلطيو « مهريغو هخويش بتاكي بيطخلا نبا ناك امكو

 نمف «نيودتلا قيرطب هلك كلذو « مجارتلاو رابخألاو راعشألاو باسنألاب هدوزي نأ مهنم هيقل نمم بلطي

 نبا باحصأ دحأ  يواوزلا يلع نب روصنم يلع يبأل هتمجرت يف لاثملا ليبس ىلع هدجن ام كلذ

 0 ةعيرقلا ةدوج ىلع لدي امم بتكف. هتخيشم دييقت هنم تبلط» بيطخلا نبا لوقي ذإ- بيطخلا

 هتادييقت يدي نيب مدقو « هخويش ءامسأ هل دّيقف « هاغتبم ىلإ بيطخلا نبا هبحاص يواوزلا باجأ دقو

 . بيطخلا نبا نيدلا ناسل اهيف حدم ةغيلب تارابعب

 « بيطخلا نبال تازاجإ اضيأ بتك لب « دحلا كلذ دنع يواوزلا ىلع يبأ تادييقت فقت ملو

 07 ينعو يل زوجي ام» عيمج ةياور اهيف مهل زاجأ «يلعو « دمحمو « هللادبع : ةثالثلا هئانبألو

 . همظن نم اًراعشأ هل دق امك

 . ١78/5 « قباسلا ردصملا (187)
 ١59. /54 . هسفن ردصملا )١17(

 . 756 70/ )0 هسفن ردصملا (1:)

 . 7١9/7 « هسفن ردصملا )١76(
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 مس ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا بيطخلا نبأ نيدلا ناسل رداصم

 دمحم نب دمحأ نب دمحم همسا نمل ( ةطاحإلا ) نم يناثلا ءزجلا يف بيطخلا نبا ةمجرت دنعو

 «هطخ نم ١ امات هبسن لقني هارن « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ هبسن يهتني يذلا .(مهكقال: تر

 ءزجب ( ةطاحإلا) بحاص صخ دق مجرتملا اذه نأ ركذي نيدلا ناسل ىرن امك . هل مجرتملا طخ يأ
 لقن دقو « بيطخلا نبا ريبعت بسح هل ءافك ال ام ىلع مالكلا رح نم لمتشا » (لقملا دهج) هامس

 . 2397 ةمجرتلا عضوم يف روطسلا ضعب ءزجلا اذه نع بيطخلا نبا

 هل مجرتملا اخأ نأ بيطخلا نبا ركذي « يسودلا ةبطق نب دمحم نب دمحم همسا رخآ ةمجرت دنعو
 نبا بايترا نم ( معز ) ظفل يف ام ىفخي الو "2١١ © همظن نم هنأ معز يذلا رعشلا نم هل دّيقدق
 .بيطخلا

 ةياور) يه (تانّودملا) نإف« ( ةيوفش ةياور ) يه افنآ اهانلوانت امك ( ةياورلا ) تناك اذإو

 ىرن اذل ؛ ( ةيوفشلا ةياورلا ١ نع لصفنم ثيدحب اهصخن نأ ىلإ طقف ثحبلا ةرورض انتعد (ةبوتكم
 همسا نمل راعشأ ركذ عضوم يف هلوقك « اهب ةقثلا فعاضي امب اهطيحي نأ ىلع صرحي بيطخلا نبا
 (ريبخ ناكو هنع ديق امم نيترازولا يذ نب ركب يبأ ريزرلا طخ نم تلقن ١ :يشكيلملا هللا دبعوبأ
 . هل اًقيثوت « هلاحب اريبخ ناك هنأب نيودتلا بحاص فصي انه بيطخلا نباف ؟(15*”«هلاحب

 « هيوري يذلا رثألل ةقثوم ليصافت ركذ ىلع صرحي ( ةيوفشلا ةياورلا ) يف بيطخلا نبا ناك امكو

 هقيدصل راعشأ ةياور عضوم يف  الثم  لوقيف «٠ ةبوتكملا ةياورلا يف اًنايحأ همزالب صرحلا اذه نإف
 ىلإ همودق دنع . . هللادبع وبأ قئفتملا يضاقلا خيشلاو اًعم انرز ١ : ( يواوزلا ىلع يبأ) يضاقلا
 لماكلا هيجولا هيقفلا يئدشنتسا : هطخب ذئموي يل بتكو ٠ يضاقلا تدشنتساو ٠ باقعلا طابر سلدنألا
 بقع ٠ باقعلا ةطبار دجسمب كلذ ناكو . . يسفنل هتدشنأف . . . بيطخلا نبا هللادبع وبأ نيترازولا وذ

 . « ةيامعبسو نيسمخو ةعبس ماع نم رخآلا عيبر رهشل نيرشعلاو عساتلا دحألا موي نم رهظلا ةالص

 ىرخأ تارابع ردصملا اذه ىلإ ريشتو « ةطاحإلا تامجرت يف ايرث (ردصم تادبيقتلا اناقلت اذكهو

 : لثم

 . 706/١ « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا (110
 .7؟9/# .هسفن ردصملا )١10(

 لفيلم
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 . "17 (هطخب يل هدّيق ام هرعش نمو * ١

 21400(. , . هيبأ طخب ةعطق يل جرخأف » *

 ا . . هبدأ نم تبلط دقو هب ينبطاخ ام هرثنو همظن عومجم نمو١ 2#

 ناك هنأ « ( تادبيقتلا ١ لكش تذخأ يتلا رداصملا ةئيهت يف بيطخلا نبا لئاسو نم ناك دقو

 ءالؤه نمو . مهل ةمجرتلا عضاوم يف اهنع لقني نأو « ةصاخلا هقاروأ يف ءابدألا راعشأ عمج ىلإ دمعي

 هرعشوأ : هل ةمجرتلا ضرعم يف بيطخلا نبا لوقي يملا لا بيدالا يراعتالا تاع نبأ ١ ءابدألا

 ,/21412 0 ةددعتملا ضارغألا ىلع لمتشي ٠ هتنودو هثعمج ؛ نودم ريثك

 « تاعطقملاو دئاصقلا نم اًئسح اردق ةطاحإلا يف لقن بيطخلا نبا هعنص يذلا ناويدلا اذه نعو

 . اًئيب نيسمخو ةثامثالث نم رثكأ اهتايبأ ةدع تغلب

 ريثكلا عمج + يف بيطخلا نبا دج دقو  ةيسايسو ةيعامتجا قئاثو نيب عونتت يهو : قئاثولا -

 9 دقو . هباتك ديفي ام ضعب اهنم صلختساو اهعلاط وأ اهنع لقتف ؛اهنم

 . اهنم اًئسح اردق زوحي نأ ةعساولا هتاقالعو

 اًمفصو اهفصيو « اههايمو - ةطانرغ قئادح نع ثدحتي - لوألا ءزجلاب - «ةطاحإلا» ةمدقم يفف

 ةفيظولاب دارملا نأ ودبيو « 7*١" «ةفيظولا هذه يف هيلإ راشي نم طخ نم كلذ تلقن » : لوقي مث ءاّقيقد

 . قئادحلاو ةعارزلا نوؤش ىلع فارشإلا ةفيظو يه هترابع يف

 نيب عونتت « قئاثولا نم ىتش اًطامنأ ءىراقلا علاطي « ةطاحإلا » ءازجأ نم ىتش عضاوم يفو

 وأ « اهصوصن نم ريثكلاب « ةطاحإلا ١ تلفح دقو . كلذ ريغو « دوقعلاو ميسارملاو لئاسرلا

 .اهصوصن داريإ نود اهنم قئاقحلا صالختساو , اهيلإ ةراشإلاب

 «ةيبرع لوصأ ىلإ مهباسنأ ءاهتناو ©« سلدنألا لهأ ةبورع ١ عوضوم نع بيطخلا نبا ثيدح دنعف

 « ميسارملا » يأ ؛(تاعارشإلا) قئاثو نم هيلع علطا امب هتركف ةحص ىلع بيطخلا نبا لدتسي

 تاعيبلاو تاعارشإلا نم رهظي امبسح مهباسنأو ١ : سلدنألا لهأ نع نيدلا ناسل لوقي اهريغو

 يناطحقلاو يجرزخلاو يسوألاو .. يومألاو يرهفلاو يشرقلا : اهيف رثكي ٠ ةيبرع تازاجإلاو ةيناطلسلا

 ) )1١قباسلا ردصملا « 790/7 .
 )١8( هسفن ردصملا , .

 )١5١( .65607/؟ .هسفن ردصملا
 )؟١5( .اهدعب امو 51١/؟ « قباسلا ردصملا
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 هده مرقم هوا ت35 355: ا يرد 1 تضر وان عمو هما دن ملا هدأت بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداسصم

 ةسمخ اهب زواجتي ىتح « لوصألاو باسنألا كلت انل ددعي بيطخلا نبا لظيو «١57 ... يموزخملاو

 . اًبقل نيعبسو

 ليبس ىلع اهنم « ةيسايسلا قئاثولا هذه نم اصوصن ءىراقلا علاطي ( ةطاحإلا) نم عضاوم يفو

 هللادبع يبأ يضاقلا ريزولا نييعتب هيف رمأي ( سيداب نب نيكلب ) نع رداص يسايس موسرم صن :لاثملا
 هنم يرجي نأو «؛هروك عيمج يف ءاضقلاو ةرازولا ةطخ ىلع هرارقإو . «هللا هملس يماذجلا نسحلا نبا

 نب نيكلب هلك كلذ ىلع مسقأو » ةرابعب موسرملا اذه متخي مث . . . ةياغ ىصقأ ىلإ هل ماركإلاو عيفرتلا
 بتكو . اديهش هللاب ىفكو , هل همازتلا ىلعو هسفن ىلع َهَللا دهشأو ٠ ميكحلا نآرقلاو ميظعلا هللاب سيداب
 .''؟!!«ناعتسملا هللاو. ةئامعبرأو نامث ةنس ميظعلا ناضمر رهش لهتسم هدي طخب

 روهظ ىلع وأ « ينابملاو روبقلا دهاوش ىلع تنّود يتلا تاباتكلا كلت اهب دصقنو : شوقنلا *

 ودم دعواه نأ ظحالملاو . ةطاحإلا باتك يف اًيساسأ اًردصم لّكشت  اهمومع يف -يهو « بتكلا

 نيطالسلا رباقم ىلع يتأي شوقنلا نم عونلا اذه رثكأو ؛اهرطخأو اهرثكأ وه « روبقلا دهاوش ١ ىلع
 دهاوش ىلع ةلجسملا شوقنلا نم ةحلاص ةلمج ( ةطاحإلا) بحاص انل لّجس دقو . موقلا نم ةيلعلاو

 10 ماو مقا )010 فاعلا نو ورب كالتي * + لع لكل روبل
 (149 جرف نب ليعامسإ نب دمحم ناطلسلاو: هل ةرازولا بيطخلا نبا ىلوت يذلا (هالا/ 8:ت)

 لأ 11 0946:ت) وبيج هلأ ميهاربإ نب هللادبع ناطلسلاو مدقتملا ناطلسلا دلو مما

 . 21417 (ه 1/7 : ت) سيردإ نب نامثع ةازغلا خيشو ةلوليقشإ

 هللادبع وبأ : مهروبق دهاوش ىلع شوقنلا صوصن بيطخلا نبا انل لجس نيذلا ءاملعلا نمو

 .(هك"'ة :ت

 ( ةطاحإلا) يف بيطخلا نبا هتبثأ امم « روبقلا دهاوش ىلع بتك ام صروصن انضرعتسا اذاف

 : يليام اندجو

 )١80( قباسلا ردصملا . ١51١/١ .
 )١55( هسفن ردصملا .

 )١56( ردصملا نفسه  7377/4 ,
 )١55( المصدرنفسه  786/١؟.

 )١50( ةطانرغ رابخأ يف ةطاحالا « 05٠/١ .
 )١5( اما . قباسلا ردصملا .

 )54:١( هسفئ ردصملا . ٠ 2/1/5م/.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا خم نورق : سلدتنألا +. .-د دع دابا لدا دال د لانا ل اللام هال طل ل همم وما ادم د

 سأر مامأ تّبثي ريبك يماخر حول ىلع نوكت لب « هسفن ربقلا ىلع نوكت ال ةباتكلا هذه نأ ١-

 تاحوللا هذه تيت ام ابلاغ نيطالسلا نإف ؛ ( ةطاحإلا) اهتلجس يتلا تامجرتلا دودح يف

 « هلئاضفو هبقانم ىلع ةلادلا فاصوألا لَّجأب تيملا ناطلسلا فصت دهاوشلا هذه تارابع نأ

 . ءاعدلاو محرتلا تارابع نم راثكإلا عم ' هتافو خيراتو هتيالو خيراتو ١ هدلوم خيرات ركذو

 نود امئيب « ةمدقتملا فيرعتلا تارابع هيهجو دحأ ىلع لّجست « يماخرلا حوللا اذه نأ -4

 دهاوش صوصن نم اصن انه قوسنو ءارصقو الوط فلتخت « رعشلا نم تايبأ رخآلا هجولا ىلع

 : بيطخلا نبا هل رزو يذلا ٠ يرصنلا جرف نب ليعامسإ ربق ىلع اًنودم دجو «روبقلا

 , هئابآ ليبس ييحمو ٠ راتخملا ىفطصملا ةّلم رصانو ؛ راصمألا حاتف ؛ ديهشلا ناطلسلا ربق اذه»

 كولملا دعسأ ؛ باوثألاو باسنألا رهاطلا ؛ بارحملاو برحلا بحاص , لسابلا مامهلا : لداعلا مامإلا

 ةرصن يف لولسملا ماسحلا يذ ؛ دالبلا رونو . داهجلا فيس ٠ ةلوص هللا تاذ يف مهاضمأو ٠ ةلود

 ريمأ ؛ هللا لضفب روصنملا « هللا ليبس يف دهاجملا . نمحرلا ةيشخب رومعملا داؤفلاو «.ناميإلا
 ةمامإلا دبك , راثآلاو رثآملا ميركلا , راخفلاو تاذلا رهاطلا . ىلعألا مامهلا نبا ديلولا يبأ نيملسملا

 ىمح يماحو ؛ مالعألا ملع نبا . جرف ديعس يبأ . موحرملا , سدقملا .٠ ةيبلاغلا ةلودلا دامعو . ةيرصنلا

 نب ليعامسإ ديلولا يبأ موحرملا سدقملا ؛ بتارلا يلعلا سدقملا هريهظو , بلاغلا مامإلا ونص ٠ مالسإلا

 هايح ؛ةداهشلاو داهجلاب هعفنو ٠ بّيصلا هتمحر ثيغ اهيلع ضافأو بيطلا هحور هللا سّدق .٠ رصن

 , داعآلا رابك لتقو « دالبلا حتف يف هل هللا عنصو ٠ داهجلا نح هللا ليبس يف دهاج . ةدايزلاو ىنسحلاب

 ام ىلإ هضبقو .هلمع ريخب هرمع متخف ٠ هلجأ روضحب هللا ىضق نأ ىلإ ٠ داعتلا موي (روخذم هدجي ام
 ءادهشلا يف هل تتبثأ ةداهش هللا همحر دهشتساف ؛ هباوثأ يط داهجلا رابغو ٠ هباوثو هتمارك نم هل ّدعأ

 يدي نيب ةكرابملا ةعاسلا يف هنع هللا يضر دلو . سلع ةداعسلا مالعأ يف هل تعفرو ٠ اًمدق كولملا نم

 نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي عيوبو ٠ ةئامتسو نيعبسو ةعبس ماع لاوش رشع عباس ةعمجلا موي نم حبصلا

 ةسمخ ماع بجر رهشل نيرشعلاو سداسلا نينثإلا موي يف دهشتساو ؛ ةئامعبسو رشع ةثالث ماع لاوشل

 ."1*'!(قلخلا ءانف دعب يقابلا , قحلا كلملا ناحبسف . ةئامعبسو نيرشعو

 ) )1١6١ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا « 0/1 .

 ضكأ



 مون مزاج م دج زج ماج اداج اج كاع يد مااحد امامك هبا علب ةييشا# ع هت جديدي عا د جب دع ع عا الإ حاج ق4 جب يد طال ج0 دل ل هامل بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 : ريخألا حوللا ةهج نم هدعبو

 نسيرادب ترا ملا# ةيعت - . نيطالتلاريخاي كرو ندغت

 نيدلا يفو ايندلا يف بتارملا يلاع يده مامإ رصن ينب نم هب ربق

 : هلوقب اهمظان اهمتخ « اتيب رشع ةسمخ هديصقلا هذه تايبأ ةدع تغلب دقو

 نونلاو فاكلا نيب مزجلا هرمأف هلّدرمال بر مكح هنكل
 1" نوفدم ربقلا اذهب لدع ناطلس ىلع نيملاعلا بر ةمحرو

 نسحلا يبأ خيشلا لمع نم هنأ 2( همظن « هرثن : هعيمج صنلل بيطخلا نبا ميدقت نم دافتسيو

 اذه نوكي نأ ورغ الو مدقتملا صنلا يف هيلإ راشملا يرصنلا ناطلسلا بتاكو نيدلا ناسل خيش بايجلا

 . اقثوم اًيخيرات اًصن صنلا

 نب نيدلا ناسل اهيلإ عجر ىرخأ شوقن كانهف « ( روبقلا دهاوش ) ىلع شوقنلا ىلإ ةفاضإلابو
 «ةيداعلا ينابملا ىلع شوقن كانهف . « ةطاحإلا» هباتك يف اهضعب تبثأو ةطاحإلا تامجرت يف بيطخلا

 يتلا ينابملا ضعب يف شقنتل - بيطخلا نبا خويش دحأ يلاجنطلا هللادبع وبأ اهمظن يتلا ةديصقلا كلتك

 . 1517 هسفنل بيطخلا نبا نيدلا ناسل اهأشنأ

 روظنم نب ورمع وبأ هبتك رعش : هل اردصم ( ةطاحإلا ) بحاص اهذختا يتلا شوقنلا نمو

 21927 . ميكحلا نب هللادبع يبأ نيترازولا يذ نبا ركب يبأ ريزولل هفلأ باتك رهظ ىلع (ه /“ه :ت)

 نبا تبثأ دقو . ملعلا لهأو ءابدألا نيب ةدئاس ةداع تناك بتكلا روهظ ىلع راعشألا ةباتك نأ ودبيو

 . ضارغألا نم كلذ ريغو « ناطلسلا حدمو ينيدلا رعشلا بيطخلا

 : ةرصاعملاو ةدهاشملا : اًعبار

 ثادحألاو رابخألا نم ةنسح ةدامب بيطخلا نبا تدفر ىتلا رداصملا نم دعت اضيأ هذهو

 ام عقاو نم اهلجسي « ثادحألا نم ريثكلا يف هرصع دهاش وه بيطخلا نبا نإف اذهل ؛دهاشملاو

 مهيلع ذملتت نيذلا هخويش عم هثيدح يف دج حضاو اذهو . هرصاعو هب كراش ام عقاو نمو لب «دهاش

 . 1١7/١ , قباسلا ردصملا )١61١(
 . ة#9//59 , هسفن ردصملا (5١؟)

 . 89/5 , هسفن ردصملا )١169(



 تاءاطعلاو تابلقنلا نم نورق : سلئدنألا 5 و ا م أع طمف م وم د اباك ف نجوم كرو او ع اخ ماو هاك ام طع طع زج

 لب « الثم نودلخ نبا : هئاقدصأ نع هثيداحأ يف كلذكو « باّيجلا نسحلا يبأك « مهلاوحأ نياعو

 ؛ برغملا نيطالس وأ ةطانرغ نيطالس نم مهل رزو وأ ٠ مهرصاع نم ضعبل هتامجرتو هثيداحأ يفو
 . مهتمدخ ىلع اوماق نيذلا مهلاجرو

 هسيساحأب ةغبطصم ةنياعملاو ةدهاشملا عقاو نم بيطخلا نبا اهلجس يتلا ةيخيراتلا ةداملا يتأتو

 نب دمحم ناطلسلا نع هثيدح دنعف ؛اهل مجرتي يتلا ةيصخشلا هاجت وأ هلجسي يذلا ثدحلا هاجت هئارآو

 ىلع ةيساق ةنحم بيطخلا نبال ترج يذلا ناطلسلا وهو « (ها/77 : ت) يرصنلا جرف نب ليعامسإ

 « ناطلسلا اذهل ديدشلا ضغبلاو ةيهاركلا رعاشمب بيطخلا نبا ةغل غبطصت ةمجرتلا علطم لنمو « هيدي

 ةقفص دقاعو ٠ ةرامإلا يسرك (اذكه) ىحو ٠ كلملا ىلع بثرتملا سيئرلا ١ : بيطخلا نبا لوقي

 , ةقراشملا فرع ىلع اشوفرح . قلخلا ميمذ اًناطيش ناك . . . هللادبع ابأ ىنكي ٠ نيبملا نارسخلا

 يف اسمفنم . ركنلا ريثك اًثيبخ ؛ بيرلا ىلوأو راوسلاو فالجألاو ةرعدلل اًفلأم . سئاسخلل اًيمارتم

 , 21047. . قرطلا يف مهيلع اًبلقتم , ثادحألاب اًثلك نهعلا

 , دغولا , يغلا يف هدمم مرئشملا ريزولا رزوتسا» :بيطخلا نبا لوقي مدقتملا ناطلسلا ريزو نعو

 ننس بدألا يف فلاخملا ٠ ةبقاعلا ءرس نم ةلع ريغل هللا دابع ىلع دوقحلا , ةقرسلا نم شاترملا لوهجلا

 نب دمحم . نارطقلا قزو . ردغلا ةنوحاط لغبو ءزقلاةدود . ةعيبطلاو ؛ ةداعلاب ريخلا نع ديعبلا ةعيرشلا
 , ١90 «يرهفلا حتفلا يبأ نبا ميهاربإ

 يذلا . دوعسم نب يلع نب دمحم ريزولا نم ليثلا يف مقانلا بضاغلا بيطخلا نبا ملق قلطنيو
 ةضافن ١ هباتك نع اهمامتب ةلوقنم بيطخلا نبا ةمجرت نأ عمو « يرهفلا حتفلا يبأ نبا ريزولا فلخ

 نم ريثكو .« ةدهاشملاو ةئياعملا ١ يه ةيخيراتلا ةداملا هذهل يلصألا ردصملا نأ الإ . « بارجلا

 نم رصاع نّمع كلذ لثم لاقيو . وحنلا اذه ىلع ترج دق مهئارزوو مهباّتكو رصن ينب كولمل هتامجرت
 اذه يف بيطخلا نبا دامتعا ةلق ظحالن اذهلو ؛ مهلاوحأ نياعو مهيقل نمم « ءابدألاو ءاهقفلاو ةاضقلا

 هيلع دمتعي دق ام الإ « دحوألا هردصم ةنياعملاو « ةدهاشملاف بتكلا نم لقنلا ىلع مجارتلا نم عونلا

 . ةياورلا ليبس ىلع مههاوفأ نم هلقن ام وأ مهلئاسر وأ مهراعشأ عيماجم نم

 فسوي نب دمحم ) ةمجرت يه ةدهاشملاو ةنياعملا ىلع ادامتعا «ةطاحإلا» تامجرت لوطأ لعلو

 , ةرازولا بصنم مث « ةباتكلا بصنم هل بيطخلا نبا ىلوت يذلا ( يرصنلا جرف نب ليعامسإ نبا

 )١65( قباسلا ردصملا .« 2١/١ .
 )١66( هسفن ردصملا ,« ١/075 ,

 "ا



 همم ممم همم م هم هس مم همم همم م همم همم همم هم مم ممم همم سمسم ممتع معمم ممم بيطخلا نسا نيدلا ناسل رداصم

 تامجرتلا رزغأ يهو « ( ةطاحإلا) نم يناثلا ءزجلا يف 4١ صو ١ ص نيب ام ةمجرتلا هذه عقتو

 ةيتاذلا ةريسلا عم ةيريغلا ةمجرتلا اهيف جزتمتو « ( ةئياعملاو ةدهاشملا ) ىلع ادامتعا اهرثكأو «ةدام

 بيطخلا نبا فيلكتب ناطلسلا موسرمك « ةيسايسلا قئاثولا ضعبل ليجست عمو « هسفن بيطخلا نبال
 . ينيرملا نانع يبأ « ةيبرغملا دالبلا نم هيلإ امو برغملا ناطلس دنع هل ةرافسلاب هسفن

 ناكو « اهب ةيرصنلا ةلودلا تينُم اماسج اًنادحأ بيطخلا نبا دصر «ةلوطملا ةمجرتلا هذه يفو

 اضيأ بيطخلا نبا ناكو ةينيرملا ةيبرغملا ةلودلل تعقو اًنادحأ لجس امك « اهيلع ادهاش بيطخلا نبا

 :اهل رضاقمو أ اهيلع دعاك

 « هرعاشمو هرظن ةهجوب غبطصت يكل بيطخلا نبا ةغل مامأ  ةمجرتلا هذه يف  ةصرفلا عستتو

 نم حبصي ثيحب احضاو اجامدنا ةفلتخملا ثادحألاب هتاذ جمدنت امك ءاطخسو ئضر « اضفرو الوبق
 ! ناسنإلا بيدألا بيطخلا نباو « خرؤملا بيطخلا نبا نيب لصفن نأ روسيملا ريغ

 : ةبتاكملا : اسماخ

 ةبتاكملاف «ةهفاشملا وأ ( عامسلا ) يف الخاد ةياورلا نم ىضم ام ناك اذإف . ةياورلا نم نول يهو

 . لأس امب هيلإ نوبتكيف « هتاور بيطخلا نبا بتكتسي انايحأف « ( لئاسرلا ) قيرط نع ةنودم ةياور
 اروهشم اًملاعتم ارمأ ناك ةطاحإلا باتك عورشم نأ ودبيو . هنم بلط امنود ؛ هيلإ مه نوبتكي انايحأو

 اذه اناقلي اذهلو ؟ هباتك يف اهب عفتني ةدام ىقلتي نأ عقوتملا نم ناكف , ملعلا لهأو ءابدألا ةرهمج نيب

 . .راعشألاو رابخألا نم فيرط يرث لكب اهدميو ةطاحإلا دفري « ةطاحإلا فيعاضت يف ريثك ردصملا

 بتك » : لاق يقيفلبلا تاكربلا يبأ هخيش ةبتاكم نم هركذ ام «ةداملا ةريزغلا ةبتاكملا ةلثمأ نمو

 ( . . تاضيبم يف ةممتم ريغ اهلك وأ اهرثكأف يفيلاوت امأو : لوصف نم لصف رهو . هصن ام هطخب يلإ
 هفيلآت نيوانع درس عبتأ مث « اًباتك رشع ةعست تغلب يتلا هتافلؤم  هتبتاكم يف ددعي تاكربلا وبأ لظيو

 ام ىلع الضفو « ةرثؤم ةغيلب اهمومع ىف ةلاسرلاو « ةيرملا ىف ةميلألا ةيسفنلا هتاناعم نم ىوكشلاب

 بتاوج نم ناجل ةمهم ةقيثو يهف ٠ ةيسفنلا همالآ نع ريبعتلاو « تاكربلا يبأ تافلؤمل تابثإ نم اهيف
 هتمجرت قايس يف ةمات ةغيلبلا ةلاسرلا هذه تابثإ ىلع بيطخلا نبا صرح دقو «سلدنألاب ةيملعلا ةايحلا
 ْ .0181) باعنلا نبأ تاكربلا يبآ هخبيشل

 , ١6١ ؛ ١59/7 , ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا (161)

 ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ا مم ا ع عع عع ع عع ها

 هراعشأل ًاليجستو « هل ًةبتاكم بيطخلا نبا خويش رثكأ نم ناك « مدقتملا تاكربلا ابأ نأ ودبيو

 ام ةلمج يف هطخ نم تديقو» هخيش نع بيطخلا نبا لوق « ةحفصلاو ةحفصلا نيب علاطن ثيح هرابخأو

 . 19 «دصن ام يلإ بتك

 يلإ بتكو » : هلوقو ٠ « . . برغملا كلم ىلإ ةلاسرلا نم يبايإ دنع يلإ بتك » : اًضيأ هلوقو
 ,21540( ؛ . تدّكقت ام ءاشنإلا ةساير نم تدّلقت امدنع

 « نيرخآ تابتاكم تناك كلذك ؛ هتمجرت يف يساسألا ردصملا تاكربلا يبأ تابتاكم تناك امكو

 ةلاسر بيطخلا نبا انل ظفح ثيح ؛ يبرغملا بيدألا يلاتشقلا هللادبع وبأ : - لاثملا ليبس ىلع  مهنم

 مساق نب دمحم ةافو خيرات بيطخلا نبا تبثي امك .21*' ارثنو ارعش بيطخلا نبال احدم تنمضت هنم
 ةحلاص ةلمج انل تبثي امك (١١'”ديدشلا هللادبع وبأ هيقفلا هيلإ اهب ثعب ةلاسر نم « يقلاملا يشرقلا

 لقتعم وهو « ةياجب نم نيربش نبا ركبوبأ بيطخلا نبا خيشو مجرتملا قيدص اهب ثعب لئاسرلا نم
 نم رثكأب بيطخلا نبا ىفاو دق نيربش نبا نأ نظلا بلغأو ١١١7 بيطخلا نبا لوق دح ىلع « اهتبصقب
 ركب يبأ انخيش طخ نم تلقن : لوقي مجرتملا ةافو هليجست دنع بيطخلا نبا نأ ليلدب « ةلاسر

 وبأ بتاكلا , فوصتملا لضافلا جاحلا انبحاص سنوتب ىفوت ٠ ةيامعبسو نيعبرأ ماع يفو١ :روكذملا
 , راثيإو عضاوت وذ ريهش باتُّكلاو ةبلطلا يف ردص ٠ رمع نباب ريهشلا يشيلملا ىلع نب دمحم هللا دبع
 , 20750 ( هللا همحر + ني لوققو

 نود « بيطخلا نبا نوبتاكي ءاملعلاو ءابدألا نأ انظحال  ةبتاكملا جذامن نم انمّدق اميف انك اذإو

 ءابدألا ىلإ بيطخلا نبا تابتاكمل ةلثمأ ىلع ( ةطاحإإلا ) يف رثعن ائنإف ؛ مهنم بيطخلا نبا بلطل ركذ

 1 يردبعلل بيطخلا نبا ةمجرت دنعف ؛ ةيبدأو ةيخيرات راثآ نم مهيدل امب هدادمإ مهدشاني ءاملعلاو

 بيطخلا نبا تبثي مث "7 2. . لإ بتكف هرعش نم ( جاتلا ١ باتك يف تبثأ ام هنم لأسأ هيلإ تبتكا

 . اًئيب رشع ةسمخ اهتايبأ ةدع مجرتملل ةديصق

 . ١65/5 . قباسلا ردصملا )١600(
 .158 : 9//1717 . هسفن ردصملا )١60(
 ,لو١ 4/١ « هسفن ردصملا )١69(

 , ا . هسفن ردصملا )١11١(

 . 558/؟ . هسفن ردصملا )١151(
 , هالا ١/ . هسفن ردصملا (11١؟)
 . 4/8 .هسفن ردصملا (115)

 ا



 عا بدل بروما حاجب ةطعابا ماديا هنو ياه أ ده هاي اذن يهز هرع هه جدع جامو كارغ ب عالج ب لبو مدعو قيم دج لج اي بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 نبا دوعي مث « هتابتاكم ىلع هركشيو اهيف هيلع ينثي ةلاسرب يردبعلا ىلع بيطخلا نبا دريو

 كلذو « هاوس ىلإو بيطخلا نبا ىلإ يردبعلا اهب ثعب راعشألا نم ةلمج يردبعلل تبثيف بيطخلا
 يأ ةناكملا يرطب

 جئاتنلا مهأل دصر

 اهتدام ةرازغو اهددعتو ةطاحإلا باتك رداصم ةرثك : ثحبلا اذه ءىراق هيلإ صلخي ام لوأ

 « هتدام قيثوتو هثحب ءارثإ يف اريبك ادهج لذب يذلا « ةطاحإلا فلؤم نع ريصقتلا يفني امم « ةيملعلا

 الو . اهتدجنتسا الإ (؟اذكه) ةدحاو عدأ ملف ١ : ةطاحإلا ةمدقم ىف هلوق ىف بيطخلا نبا قدص دقو

 . ؛« اهتدشن لإ ةلاض الو , اهتدشتحا الإ ةيشاح

 نبا دارأ ذإ ؛ هباتك نم فلؤملا فادهأ عم تقباطت دق رداصملا هذه نإ: هيلإ صلخن ام يناثو

 لزنم هقاش ام لوأب الو ٠ نطو بحب نتف نمم عدبب تسلف» ةطانرغ هنطول اًقرشم اًخيرات مدقي نأ بيطخلا
 خيرات عبتتي نأ دارأ دق بيطخلا نبا نإف اذهلو ؛ « ةنكاس ةنيطب نوجعم نطولا بحف . نطعلاب ىقلأف

 .رمحألا ينب لظ يف بيطخلا نبا رصع ىلإ اهروصع مدقأ ذنم ةطانرغ

 ةطخ عم اضيأ تقباطت اهنإ لب - طقف - « ةطاحإلا ١ فادهأ عم رداصملا ةعيبط قباطتت ملو

 نيمسق باتكلا اذه تلعجو :١ هلوقب هباتك ةمدقم يف اهنع نلعأ يتلا ةطخلا كلت « هباتك يف فلؤملا

 يف :يناثلا مسقلاو . نكاسملاو لزانملاو نكامألاو دهاعملا ىلح يف : لوألا مسقلا : نيئف ىلع ًالمتشمو

 رداصمب ناعتسا دق فلؤملا نإف « لوألا مسقلاب قلعتي اميفو . ©« نكاسلاو كرحتملاو نطاقلاو رئازلا ىلح
  قئاثولا نع انثيدح يف مّدقت امك  سلدنألا ناكس ةبورع تابثإ ىلع هتناعأ قئاثوبو ٠ ةيفارغج

 مسقلا ريرحت ىلع ناعتسا امك . ةماعلا قفارملا نوؤش يف ةيرادإ بصانم اولو نم اهبتك فاصوأبو
 . ةطانرغ ىلع ةئراطلا وأ ةيطانرغلا تايصخشلا مجارت ىلع - بلاغلا معألا يف - ضهنت رداصمب يناثلا

 . « ةطاحإلا» يمسق فادهأب ىّقو ام رداصملا نم هل ماقتسا دقو

 انه نمو « رئاثلا رعاشلا خرؤملا ملاعلا : بيطخلا نبا ةيصخش عم رداصملا كلت تقباطت كلذك

 . ةعمتجم ريغ وأ ةعمتجم رصانعلا كلتل ةلماش ةطاحإلا رداصم اندجو

 هذه لك دفرتسا امنإو , اهدحو بتكلا ىلع . ةطاحإلا يف  بيطخلا نبا نيدلا ناسل رصتقي ملو

 1 عئاقولاو ثادحألاو تايصخشلل ةرصاعمو , عئاقولل ةدهاشمو « تاقثلا نم ةنكمملا رداصملا

 .١١؟ , ٠١١ /" . قباسلا ردصملا (158)

 ن6



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا هال عال كوع د عر تا د ها داد عا دع ناهد د هع دانه انك كا هع هد دعه ةيماغاف ةاكق

 نبا بصنم نأ كش الو . ةيملعلا ةداملل اقيثوتو « ةدهعلل ءاربإ ةقدب هرداصمركذ ىلع صرحو

 ةداملا نم قثوملا ريزغلا ريفولاب هدفرو هناعأ دق كلذ لك « ةيملعلاو ةيبدألاو ةيسايسلا هتناكمو بيطخلا

 . ةيملعلا

 بتك نع صوصن نم اردق تظفح اهنأ يف « بتكلا نم بيطخلا نبا رداصم ةميق لثمتت كلذك

 نيدلا ناسل تاربخ يف اهرثأو بتكلا هذه ةعيبط ىلع فرعتن نأ نايحألا ضعب يف انعطتساو « ةدوقفم

 بتكلا نم ةدشاحلا ةرهمجلا هذه انتعلطأ امك « يبدألاو يخيراتلا يملعلا فيلأتلا يف بيطخلا نبا

 دقف « ةطاحإلا رداصم نم بتكلا ريغ امأ . ةيسلدنألا ةيتكملا هب تمستا يذلا يلقعلا ءارثلا داعبأ ىلع

 ام ىلع انتفقوأ امك « ةنكمم ةروص لضفأ يف ةطاحإلا جارخإ ىلع بيطخلا نبا صرح ىلع انتفقوأ

 , ةينلا قدص لمعلا بحص اذإو ١ : هلوق يف اهيلإ راشأ يتلا «« ةينلا قدص » نم هب ىلحتي لجرلا ناك

 .«ةّينث لك قيفوتلا نم تقرشأ

 هريغو نيودتلا ةطاحإو « دانسإلا ىلع صرحو عامس نم اهب قحلي امو ةياورلا نم هردصم امأ

 . نييسلدنألا ىدل فيلأتلا ةكرح يف ثيدحلا لهأ جهنم ريثأت غلبم ىلع لدي كلذ نإف « ةياورلا ديلاقتب

 يبدألا ثحبلا جهانم يف رثألا ةحضاو لازت امو تناك اهعباوتو اهديلاقتب ةياورلا نأ رظنلل تفاللاو

 . يرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ ىلإ سلدنألا يف يخيراتلاو

 .دعب نمو لبق نم رمألا هلو « ةرخآلاو ىلوألا يف هلل دمحلاو

 نفك



 بيطخلا نبا نيدلا ناسل رداصم

 عجارملاو رداحملا

 : يعاضقلا يسنبلا هللا ديع نب دمحم هللا دبع وبأ « رابألا نبا

 . م1107 /ه1100 , راطعلا : ةرهاقلا « نآزج « ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 :(ه407 : ت) يسلدنألا ينيرتنشلا ماسب نب يلع « ماسب نبا 7 ل نم 9 "

 « ىلوألا ةعبطلا « سابع ناسحإ روتكدلا قيقحتب «٠ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا
 .(م 1910/4 / م1900 ها1ةة/آه 116)

 يناملسلا بيطخلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ناسل ؛ بيطخلا نبا

 : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « نانع هللادبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا
 يجحل ره 3 َح «ىجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا «؟ ج ؛ (ت.د) ؛١ ج فراعملا راد
 /ه 1190 « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا ,ىلوألا ةعبطلا "٠ ج ؛ م1974 /ه4
 . ماقالال /ه 1191 « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا ؛ ؛ ج ؛ مان

 .(ت.د ٠) ( نآزج ) توريب « يناتكلا دمحم قيقحت « فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور -

 قافآلا راد تاروشنم :توريب « ةيناثلا ةعبطلا « ةيرصنلا ةلودلا يف ةيردبلا ةحمللا -
 . (ت .د) « ةديدجلا

 .(تء.د) .ةرهاقلا «ةنابش لامك دمحم روتكدلا قيقحت «ناكسلا لاقتنا دعب ناكدلاةسانك

 (همم8١ت) : دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا يلو « نودلخ نبا

 ةرهاقلا 2 يجنطلا تيوات نب دمحم قيقحت ) اقرشو ابرغ هتلحرو نودلخ نباب فيرعتلا

 : م١6 /هااثإل

 (م546 : ت) يسلدنألا ديعس نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون « يسلدنألا ديعس نبا

 ١ ةرهاقلا « يرايبإلا ميهاربإ قيقحتب  ىلحملا خيراتلا يف ىلعملا حدقلا راصتخا .

 .ما69

 راد : ةرهاقلا . ”ط ) ١ ج فيض يقوش روتكدلا قيقحت « برغملا ىلح يف برغملا -

 .ما٠18 ؟ط 205 ج ,ماؤال/ 2( فراعملا

 7ك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220-22-2 2 م لع ا ل ع ع ل

 : كلملا دبع «ةالصلا بحاص نبا

 روتكدلا «قيقحت « نيثراولا مهلعجو ةمئأ مهلعج نأب نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا
 : ما4 /مهماثما « توريب , يزاتلا يداهلادبع

 (هال ٠ ت) ديعس نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ٠ يشكارملا كلملادبع نبا

 روتكدلا قيفحت ( ١١ ١ق ) لوألا رفسلا « ةلصلاو لوصوملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا

 « توريب « سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت ؛ عبارلا رفسلا ةيقب . توريب ةفيرش نب دمحم

 .ما4

 : دمحم نب دمحأ « يشكارملا يراذع نبا

 « م1958 سيراب «لاسنفورب يفيل قيقحت « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 خيرات نم ةعطق) ١ ج « م158١ سيراب 2 نالوك جروجو لاسنفورب يفيل .5جعءاج

 .م /١951 توريب ١ سابع ناسحا روتكدلا قيلعتو عمج . 4 ج ؛«نيطبارملا

 : هللا ديع دمحم « نانع

 ةبتكم «ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا ٠ يركفلا هثارتو هتايح بيطخلا نبا ؛ نيدلا ناسل

 .ما6 /ه ١١848 « يجناخلا

 (ه044 : ت)ورمع نب ضايع نب يسوم نب ضايع لضفلا وبأ « ضايع يضاقلا

 دمحأ روتكدلا قيقحت « كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا تقرت

 . م1556 /ه ١185 توريب « دومحم ريكب

 (ه 41 : ت) يسلدنألا ميهاربإ نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم «ةيطوقلا نبا

 . م 1961 توريب « عابطلا سينأ هللادبع روتكدلا قيقحت « سلدنألا حاتتفا خيرات

 : دمحأ سابعلا وبأ ٠ يرّقملا

 «قيفحتب « بيطخلا نيدلا ناسل اهريزو ركذو بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن
 .ما4 /ما؟84 « توريب « سابع ناسحإ روتكدلا

 اا





 عئاقو فشك يف ةيهقفلا ىواتفلا ةبمهأ

 ةيسلدنألا ةبرجتلا

 ( اجذومن يبطرقلا جاحلا نبا لزاون )

 بيعش يفسويلا دمحأ : ذاتسألا



 وس



 تاداسطتلاو :تالكشنلا نا ةورف + نيتدتألا ' كبد ماما وو اب مام ع ااا مما

 ةبسلدنألا ةبرجتلا عئاقو فشك ىف ةبهقفلا ىواتفلا ةبمهأ

 (أجذ ومن يبطرقلا جاحلا نبا لزاون)
 (**بيعش يفسويلا دمحأ : ذاتسألا

 بتك مدقأ نم دعي يذلا « جاحلا نبا لزاون ١ طوطخمل انتسارد لالخ نم لواحنس ثحبلا اذه يف

 قلعتي ام ةصاخو ةيسلدنألا ةيراضحلا ةبرجتلا عئاقو نم ةقيقد روص ىلع فقن نأ « ةيمالسإلا ىواتفلا

 مكحب اهتدام ةرازغ « ةيمهأ لزاونلا بتك ديزي امم نأو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا بناوجب اهنم

 اهتيقادصمل مث « ةيناث ةهج نم يعوسوملا اهعباط مكحبو « ةهج نم نفلا اذه يف فيلأتلا ةرفو

 نم رظن دعبو ةيورو ةمكحب نوتفملاو ءاهقفلا اهجلاع ةشاعم اياضقل اهلوانت مكحب اهصوصن حوضولو

 . ةثلاث ةهج

 1118 مللاد ذآ الذ 1411 8225111100015 111 11118 11081 017 1811 خاتم 1خ1

 هام 0101111815 11111110101--5

 طال
 ماتم 20 خآ- الهاك

 ( م8517

 لع ماتكمموع 01 اطلق ممل أك 10 مرتوعتلا طعال/ هكممعأم هز طع ممل ه1 تكأوس 50عأقل طئكامتجا

 ةسل 04 طع ةصلهلسكتقم كتاضنال] هعمورتعمعم طإن نازنأامو هد لطم 82-21ز'5 مقصات دءتمأ ؟طتعط

 همدكاكأم ه1 2 ءمرصمأ]هئلمم 02 زانت لتعوا تلت جاتتعات تلا معأ 50هكقل ةصل ةهءمدماستع آئكع زض

 ماه ثصلماسو لدم اطع 6غ هعصضإل ه1 طع علزرعو / 12 ةط. طع م0826 04 (طخق

 1م 216ئ1ق1 1ك طماط ونةلتاةنتاع ةصل ننقص امال مب ظوساحعت» طماع, (طعدع ؟؟ةعلتعأاع ةحصصتمط اطع

 طتمامتمم كللط هاعقت ءمهعانع ةصل هتعلممل صهاعمل اطقأ ةتنلع ةدءانعسعازن ءتعلتطاع, طععولنمع

 اطعزن ةنع 2 لتتععأ مكملانعأ ه6 طع ةمعاقزؤ سطتعا اطقرب ؟ءللفعأ. '1طتخ مهمعتم 111 معازن هص اطقم

 انسلوانع ةمان1عع 0 5ر0 ل1 هنعمأ ةقممعأك 01 لقتل انتل ذه هل فخصلدتاتك هد طع هدع طقصل, ةصل

 طع هلكلمدد 06 اطع زستكأك دام ةدعمامتسعل اطغدف هقكذكر ةصق جنطم وع (طغعسسعأا ءو م10
 01 اطعام 50عاعأزل هم اطع هاطعتل

 بادآلا ةيلك ؛ يدعسلا كلاملا دبع ةعماج ؛ ىعماج ذاتسأ ؛ ميدقلا خيراتلا يف (ريتسجاملا) ثلاثلا كلسلا هاروتكد (*)

 ١ ْ . ةيناسنإلا مولعلاو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا هيمم همم همم همم همم همم م مم م ممم همم هم مم همس همم همم هم م مم همر هه مم همس

 : يخيرات ردصمك لزاونلا بتك

 ةثالثلا دوقعلا لالخ ةيسلدنألا ةيخيراتلا تاساردلا لقح يف يعماجلا ثحبلا ةليصحل عبتتملا نإ

 مهضعب اهربتعا بوتكملا انثارت نم ةديدج ةدام ىلع نيخرؤملا لابقإ ديازت ىدم ءالجي كردي ؛ ةريخألا

 عمتجملل يراضحلا خيراتلا اياب فشك يف اهيلع نورخآلا نهار نيح يف 2 ةريبك ةيقيثوت ةميق تاذ

 . ةصاخ ةروصب خيراتلا اذهل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا يحاونلا زاربإ يفو 2 هل خرؤن يذلا

 ةعونتم ةيفيلأت نونف لكش يف انلصو يذلا « يرثلا ىنيدلا ثارتلا اذه ريغ ةداملا هذه نكت ملو

 اوذخأ دق نرقلا اذه لئاوأ ذنم اوناك نيقرشتسملا ضضعب نأ عقاولا « ةرادصلا زكرم تايهقفلا اهيف لتحت

 ثحبلل ةريبك ةمدخ مدقي نأ نكمي ماه دروم اهنأ ىلع ةماع ةفصب ةينيدلاو ةيهقفلا بتكلا ىلإ نورظني

 ناتسارد ١7 ىبرغملا فيشرألا ةرشن نمض سيراب يف تردص م1904 و19404 يماع ىفف « ىخيراتلا

 لصوتف ىسيرشنولل رايعملا ىواتف نم تاراتخم ليلحتلاب امهيف لوانت (1. 108: )رامع ليمإ ذاتسألل

 . ثارتلا نم فنصلا اذهل ةيخيراتلا ةميقلاب هيونتلا ىلإ هتعفد ةمهم تاجاتنتسا ىلإ

 يهقفلا ثوروملا ةيمهأب فيرعتلا يف لاّمف لكشب امهاس ناليلج ناملاع زرب « ةلحرملا هذه دعبو
 اليف رودافلسو (آ:0062 ©01:112) ثيتروأ ثيبول نيينابسإلا نيبرعتسملا امهب ىنعلو ؛ يسلدنألا

 نم اهب لصتي امو ماعلا هقفلا بتك يف ام ىلإ هابتنإلا تفلب تايئيثالثلا ذنم اماق نيذللا (5317800# [7119)

 ةميق ةساردب «م 191٠ يف «ثيتروأ علطضا دقو « تامولعملاب ةينغ ةدام نم ىواتفلاو لزاونلا بتك

 ةيسلدنألا ىواتفلا لوح تاساردلا نم ديدعب اهبقعأ مث « سلدنألا ىلإ ىكلاملا بهذملا لوخد لوح

 اجرختسم سلدنألا يف جاوزلا لزاونب ةصاخلا لوصفلا ةساردب اليف رودافلس ىنتعاو « ىربكلا اهتميقو
 هذه وحن بابلا كلذب ناثحابلا ناذه حتفو « يلطيلطلا ثيغم نبال « عنقملا ١ باتك نم اهايإ

 97تاساودلا

 2 )0 سلدنالا حرؤم مهتمدقم يفو )2 ةقيقحلا هذه نيخرؤملا نم ةعامج كردأ دقو

 خب يف حرص رب ادرجلا نأب «ةيمالسإلا اينايسإ خيرات » هباتك يذلا « (آ[.عوت - ظ090عمعول) لاسنفو
 1 نينا را رع يول تاس حا يرن ل ل ل علا هنأش نم ىواتفلا بتكل

 1813/1158 هلالذلا, ة»ءاداط م 113 عمعهأت كر ال01. 12 ءأ 13, (©ورتق, 1908 - 1909), جرم, 36-522. )غ0(

 ءاضقلا ماكحأ يف قئاثو " : باتكل هميدقت ةبسانمب نيثحابلا نيذه لامعأب يكم يلع دومحم ذاتسألا هيونت نم (1)
 ” ص ؛ (م١٠118 « ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا :ةرهاقلا ) فالح باهولا دبع دمحم روتكدلل " سلدنألا يف ىئانجلا
 د

 8. 21101715110-1181/1 ل, 1ةاداماعع لع 1'ظوددومع 81 ندد هلتعر 2ةيتقر 1950, 2
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 10 ل قا ا ١ ا لا ا م ةيهقفلا ىواهفلاةيمهأ

 باتك ىلإ روكذملا هباتك نم ثلاثلا دلجملا يف لعفلاب عجر دق لاسنفورب نأ « ركذلاب ريدجلاو

 هيف فقوو « (م917١1 -ه 487 :ت) ىنايجلا لهس نب ىسيع غبصألا يبأ يضاقلل «ىربكلا ماكحألا»

 هلاوحأو يسلدنألا عمتجملا ةايح بناوج ضعب ىلع ءاوضألا طيلست نم هتنكم ةمج دئاوف ىلع

 . ةينارمعلاو ةيداصتقالا

 نوناقلا خيراتل ةزجوملا هتسارد يف (1. 8000[ ) تخاش ىناملألا قرشتسملا هّبن هتهج نمو

 لظيس ىمالسإلا عمتجملا مهف نإف « لجرلا اذه بسحو « ةيهقفلا لزاونلا ةيمهأ ىلع '؟'ىمالسإلا
 ." ماخلا اهتدام نم ةدافتسإلاو لزاونلا هذه ةساردو مهف ىدمب اًئيهر

 عونلا اذهل رخآ اًبطق دعي يذلا (1. 86:0ا08) كريب كاج لثم نورخآ نوثحاب هيأر تخاش كراشيو

 يذلا لئاوألا داورلا نم اضيأ وهو (11. 802501018 ) كيفشنورب تربور ةمالعلاو  تاساردلا نم

 دقو « مهئاحبأ يف ةيساسأ ةيخيرات ةدامك اهولمعتسا نيذلا نيقاّبسلا نمو لزاونلا بتك ةيمهأ ىلإ اونطفت
 ةبسحلا بتك نع ةيمهأ لقي ال اًيخيرات اردصمو ةسيفنلا زونكلاو قئاقحلل اًعبنم اهربتعا نأ اهب هباجعإ غلب
 .2" ةيبدألا فيناصتلاو مجارتلاو بقانملاو تاقبطلا بتكو ىفارغجلا بدألاو

 ثيح ةريخألا ةعبرألا دوقعلا لالخ رداصملا نم عونلا اذهب مامتهإلا ديازت يبرعلا بناجلا نمو

 ذاتسألا مهتمدقم يفو « ىبرعلا برغملا ءاحنأ رئاسو سنوتو رصم يف « نيثحابلا نم لايجأ تزرب
 « «قوسلا ماكحأ باتك» جارختسا ةبسانمب ةيهقفلا بتكلا ةيمهأ نايبب ماق يذلا يكم يلع دومحم

 ناونع لمحت ىتلا ىواتفلا نم ةمخض ةعومجم نم « ينانكلا رمع نب ىبحي ىقيرفإلا يسلدنألا هيقفلل
 دمحم روتكدلا ذاتسألا دوهجب « لاجملا اذه يف « هيونتلا ردجي امك « 2 يسيرشنولل «برعملا رايعملا»

 يف حجن هنإ :انلق اذإ غلابن ال دق « لب ىواتفلا ةيمهأب فيرعتلا يف هرودب مهاس يذلا فالخ باهولا دبع

 نوؤش صخت ةعونتم قئاثو نم هقيش ةلسلسل هجارخإ لضفب نيثحابلا سوفن ىلإ ةداملا هذه بيرقت
 «سلدنألا يف ةمذلا لهأ ءاضق ماكحأو « سلدنألا يف يئانجلا ءاضقلا ماكحأو « ةبسحلاو نارمعلا

 آل. 501214602110, 85دأسدع 0'"نصع 111ث(مأ عع لب عملا 8لسكإن صفت [هياقر 8 عدوان, 1953, ( '[:ةلان ءاتمد 1قةضعهتقع) )2 ٠

 اطلق. م. 67 2١
 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم يف لاجملا اذهب ةقلعتملا كريب . ج لامعأب نيزم دمحم ذاتسألا هيونت :رظنا:()

 ١٠١6.1١5. ص ص و ١9/26 « ءاضيبلا رادلا « برغملا خيرات يف تاسارد لوح صاخ ددع . سافب

 . الش ص .19ا!/4.؟ةددعلا« ىملعلا ثحبلا ةلجمم «" ةيخيراتلا لزاولا هقف ةميق " « قولخ زيزعلا دبع (0

 باهولا دبع دمحم روتكدلل " « سلدنألا يف ىئانجلا ءاضقلا ماكحأ يف قئاثو : باتكل ثحابلا اذه ميدقت :رظنا (4)
 1 ؛ ص )2 0م ُ ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا : ةرهاقلا) ( فالخ
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 تكاءاطغلاو تالقتلا نسم قورفق : نسلدتألا) . ريو نا ل ا اع

 اجرختسم م٠19١ ذنم اهرشنب علطضا دقو « سلدنألا يف عدبلاو ءاوهألا ةبراحمو « يمالسإلا بطلاو

 .(3) «لهس نبال ىربكلا ماكحألا» باتك نم اهايإ

 ةداج تاداقتناو تاضارتعا روهظ نود عقاولا يف رمي مل ةيهقفلا لزاونلا ةيمهأل نطفتلا اذه نأ ريغ

 ءارآلا تفلتخا دقف «دراوملا هذه دامتعا يف اًديعب باهذلا نم اورّذح نيذلا « نيثحابلا ضعب لبق نم
 ةفصب ةيهقفلاو ةينيدلا بتكلا اهمدقت نأ نكمي يتلا ةناعإلا ةميق لوح ةصاخ « ام اًئيش لادجلا لاطو

 دعس ذاتسألا دهشتسا دقو « ىمالسإلا خيراتلاب ةلص اهل يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاساردلل ةماع

 ىجترت نأ نع دعبأ اهنأب رداصملا هذه فصو يذلا (1. 531078881) يجافوس فقومب كلذ ىلع بارغ

 .21 ةيعامتجالا ةايحلل هتسارد يف خرؤملا لبق نم اهلامعتسا نم ريذحتلا لك رّدحو «ةدئاف اهنم

 ىقيفحلا فرعتلا ةازاومب كلذو « يفتخي ذخأ ام ناعرس زارتحإلا يف لغوملا فقوملا اذه نأ ريغ

 وحن دعب يجافوس ءارآ نم لدعي (حب كطمم) ناهاك دولك ذاتسألا دجن كلذلو ؛ بتكلا هذه ىلع

 تاينيتسلا علطم ذنم ىبرعلا ثارتلا ءايحإب ةيانعلا دادتشا عمو ؛؟١١”روكذملا هباتك رودص نم ةئس نيرشع

 قئاثولا نم ةديدج عاونأ لمشيل اعاستا دادزا يذلا « «يخيراتلا ردصملا » موهفم روطتل كلذ ةبكاومو

 ةغبص تاذ اهنأو يخيراتلا روظنملا نم ةميقلا ةميدع اهنأ ىلع لبق نم اهيلإ رظني ناك يتلا « تافلؤملاو

 ضارغأ ددعتت نأ يعيبطلا نم ناكو « ةيهقفلا لزاونلاب مامتهالا دتشا « ذئدنع « ةضحم ةيبدأ وأ ةينيد

 « ةهج نم نفلا اذه يف تانودملا ةرفول ارظن « اهل مهتجلاعم قرطو مهجهانم نيابتت نأو اهل نيسرادلا

 . ةيناث ةهج نم لئاسملاو ىواتفلا اهلوح رودت يتلا تالاجملاو عيضاوملا عونتلو

 فادهأ ديدحت ىلإ ةريخألا تاونسلا يف تهجتا دق لزاونلا يسراد ةيانع نإ : لوقلا نكمي امومعو
 : ىليامكا هي : نكمي ةفلتخ

 « ماعلا ينيدلا ثارتلا نم هتناكمو هتايصوصخ زاربإو فيلأتلا نم نفلا اذهب فيرعتلا : ًالوأ

 نأ نكمي يتلا لزاونلل ةيبدألاو ةيملعلا ةميقلا زاربإ عم مهتفاقثو مهخويشو نيتفملا ءاهقفلاب فيرعتلاو
 . اًعيمج امهيف وأ ىئاضقلا ىعيرشتلا لاجملا ىف وأ « ةيراضحلاو ةيخيراتلا تاساردلا لاجم يف ديفت

 ةيمهأب نيثحابلا سيسحت هتياغ « يفاقثلا راهشإلا نم اعون ثوحبلا نم فنصلا اذه رابتعا نكميو

 . ةيلاتلا ةحفصلاب (117) شماهلا يف ةلسلسلا هذه ليصافت رظنا (9)

 ددعلا ؛ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح ؛" يلزربلا لزاون لاثم :«ةيعامتجالا اهتميقو ىواتفلا بتك» « بارغ دعس )٠١(
 ١ . 55ص « 191/8 سلوت 5

 )١1١( 2مللمللا, "ممم لعموم عمدم نع !؟ناتلتقدكمم لم لمتغ ؟لسدداسمم مدن !!ةذوامنعم", 38 2هدوععم ل3عم ظاملعم .0
 4 239 - 7جةهطعمر ظادصاععب 1969, طط,
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 ا ا ةيهقفلا ىوافلاةيمهأ

 نسم ةديدع لايجأ دو هج اهتساردو اهجارختسا قرغتسي دق ةديفم ةيناسلإ ةدام نم هب رخزت امو لزاونلا
 دل

 ةسارد 2 اهنم ءزج وأ 2 ىواتفلا عيماجم ةسارد ىلع نيثحابلا نم ىرخأ ةفئاط تفكع : ايناث

 خيراتلا نم ةضماغلا بناوجلا فشك يف اهب ةناعتسإلا مث ةيخيراتلا اهتدام صالختسإل ةقيقد ةيليلحت
 اذه يف لامعألا ضعب ترفسأ دقو « هيلإ يمتنت يذلا عمتجملل ىنارمعلاو ىعامتجالاو ىداصتقالا

 . 217 هيونتلا قحتست ةمهم جئاتن قيقحت ىلع رامضملا

 :اهروهظ خيرات بسح ةبترم اهركذن بابلا اذه يف لحخدت يتلا ةرصاعملا ثوحبلا ضعبب نيوانع ةمئاق هذهو فلق

 215 ددع « ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح  «ىلزربلا لزاون لاثم ةيعامتجالا اهتميقو ىواتفلا بتك» 3 بارغ دعس

 , 50-1١15 ص ص « ١91/8 سنوت

 ص ص « م 1941/4 طابرلا « ١9 ددع ؛ ىملعلا ثحبلا ةلجم « «ةيخيراتلا لزاونلا هقف ةميق «!١ قولخ زيزعلا دبع -
 . 58 ؟؟

 « ؟ال ددع « ةبايثلا راد ةلجم «ةيخيراتلا هتدام ةيمهأو جاحلا نبا لزاون طوطخم» : شيشتوب يرداقلا ميهاربإ -
 . 187١ ص ص ء« م6 2( ةجنط

 تاروشنم : ءاضيبلا رادلا ) ةيبرغملا ةيخيراتلا ةباتكلا يف ةيهقفلا لزاونلا بتك لامعتسا ةليصح ٠ نيزم دمحم
 .١9-ا/7 ص .ص(ممم56 ١4 مقر « تارظانمو تاودن ةلسلس طابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك
 بادآلا ةيلك تاروشنم : ءاضيبلا رادلا ) « دشر نبأ ىواتف قيقحت ميوقتو ةيسلدنألا ىواتفلا 2 نافجألا وبأ دمحم

 .ا95١؟-5١؟١ص .ص ء(م٠53 ؛ مقر « تاودن ةلسلس « ناوطتب ةيناسنإلا مولعلاو

 / 94 نرقلا ةياهن ىلإ ١١ / 5 نرقلا فصتتم نم ةيبرغملاو ةيسلدنألا لزاونلا بتك جهانم» « ةليهلا بيبحلا دمحم
 ,751- ١١ ص ص « م1157 « سنوت 4 ددع ةيسلدلأ تاسارد ةلجم قا

 : لامعألا كلت نيب نم ركذن ( ١99

 - 8112 12115, "كمرصسص عمم 84د انسم ها اكلم هد 8 ننانوتم 001 ةصامأع ل'همدنعق انه ؟ةعانعلا لع ولسوف 846016-

 بولعم", لورنعسممل هلق [ةعمهمسأع ةرجل 5معاقل آكل وؤمرعون هك طع 0 مندا آك/-36 مقتخع 1961, مرج 225 - 9

 - 11212115, "آم ة8كدجتمعع عن 06من لعرتأا 8كانؤان] صحف ل'ةمتمم انا هدم لف 1تاطادم 81تلت عامل مو ةءاجهلاعو لان 801 قت

 ل'و1 - [ةصفدتتسأ" , 5(نلتد 1ءامسلتعم , 202211( هيتمتنما ,آ,ةءاطدعأطا), 70

 .(م 198٠ :ةرهاقلا) « سلدنألا يف ةمذلا لهأ ءاضق ماكحأ يف قئاثو «فالخ باهولا دبع دمحم -
 . (م1981 ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا : ةرهاقلا) « سلدنألا يف ىئانجلا ءاضقلا ماكحأ يف قئاثو -

 .( م7١ «ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا :رهاقلا) «سلدنألا يف عدبلاو ءاوهألا ةبراحم يف قئاثو ثالث
 .( م1987 ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا :رهاقلا) « سلدنألا يف نارمعلا نوؤش يف نئاثو عست -
 ةلاسرلا ( تيوكلا ةعماج) ؛ بادآلا ةيلك تايلوح « سلدنألا يف دجاسملا ىلع ةبسحللا نوؤش يف قئاثو عست -

 . م1984 « تيوكلا « ةسماخلا ةيلوحلا « نورشعلاو ةيناثلا
 2 «(بل نبا لئاسم لالخ نم) ىرجهلا نماثلا نرقلا يف ةيرصنلا ةطانرغ هايح نم تاحمل ىلكارولا نسح
 1١١ ص ص « (م1941/ « ةديدجلا حاجنلا ةعبطم : ءاضيبلا رادلا) لوألا ددعلا « رعت دباب 1105 هلم
10 

 2 558 ددع . قحلا ةوعد ةلجمم ؛« «ضايع ىضاقلا لزاون يف ةيسلدنأ مئاقو .١ ةفيرشنب لمحم
 ,؟0- ١ص لذمال

 اينابسإ نيب كرتشملا يراضحلا ثارتلاب صاخ ددع «نبالا مصاع نبال ةطانرغ لزاون١ « ةفيرشنب دمحم
 : 11712375١6 ص ص « م1995 ةطانرغ « برغملاو

581 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 ا ا

 لزاونلا تافنصم قيقحتل اهتيانع هيجوت ةيسلدنألا ىواتفلا يسارد نم ةثلاث ةئف تراتخا : اًملاث

 ةيرملأ وأ ةطانرغ وأ ةيليبشإ وأ ةبطرق يف ءاهقفلا رابك اهب ىتفأ يتلا ماكحألاو ةبرجألا عيماجم جيرختو
 نم نيتفملا ءاهقفلا دحأ هعمج ام وه بتكلا هذه لصأو « ىرخألا ةيسلدنألا ندملا نم اهريغ وأ

 هقفلا باوبأ بيترت ىلع اهبتري «دالبلا فلتخم يف هل نيقباسلا نم وأ هيرصاعم نم هريغ ةبوجأو هتبوجأ

 امم بيترتلا اذهل اهعضخي ال نايحألا ضعب يفو ؛١2 47 لزاونلا نم ديدعلل اًعماج اريبك هناويد ىتأيف

 طوطخمل ةبسنلاب لاحلا وه امك اهتساردو لزاونلا هذه عيضاوم جيرختل ةيفاضإ اذوهج نيثحابلا فلكي
 . 19 هتساردو هقيقحت ىلع لاقملا اذه بتاك رهسي يذلا ىبطرقلا جاحلا نبا لزاون

 يبأ يضاقلل « ماكحألا لزاونب مالعإلا ١ باتك لاجملا اذه يف تزجنأ يتلا ةزرابلا لامعألا نمو

 لئاسم» باتك مث 2١١ هقيقحت يرجيوتلا ةرون ةيدوعسلا ةثحابلا تمتأ دقو « لهس نب ىسيع غبصألا

 مهدحأ هفصو ىتح قافآلا هترهش تقبط يذلا (م1١1؟/ه : ت) ( دجلا) « دشر نبا ديلولا يبأ

 . "17 نآلا ىلإ اهبحاص نع اهرودص ذنم « رخآ يسلدنأ ىواتف هب رفظت ملام ةيانعلا نم لان هنأب

 ثوحبو لامعأ نمزجنأ ام لك ضارعتساب حمست ال ضرعلا اذهل ةصصخملا ةحاسملا تناك اذإو

 (127ىرخألا دوهجلا ضعب نع الضف «يسلدنألا يهقفلا ثارتلا نم فنصلا اذه ميوقتو قيقحت راطإ يف

 تامولعملاو ةيوقلا دهاوشلاب هئارثإو يخيراتلا ثحبلا ميعدتل اًسساسأ لزاونلا ةدام نم تذختا يتلا

 )١5( ص . س. م « ةليهلا بيبحلا دمحم 595 .
 ةروتكدلا نيذاتسألا فارشإب ىمالسإلا خيراتلا يف ةلودلا هاروتكد لينل ةحورطأ دادعإ راطإ يف ثحببلا اذه لحخخدي (15)

 . ناوطت ةعماج نم دوبعنب دمحم روتكدلاو (يسنيتولبموكلا ) ديردم ةعماج نم ًاريغيف سوسيخ ايرام
 ؛م 1941١ ةنس ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب هاروتكدلا لينل اهتمدق يتلا اهتحورطأ يف كلذو (6)

 ةيعرشلا ةسايسلاو هقفلا يف ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر ىف باتكلا اذه نم اءزج- ىنالعلا سنأ ذاتسألا ٌققح امك
 ١ .ه ١5١١ ةنس سنوتب نيدلا لوصأو ةعيرشلل ةينوتيرلا ةيلكلاب

 نأ ةيانعلا هذه رهاظم نمو : ١54 ص 6 دشر نبا ىواتف قيفحت ميوقتو ةيسلدنألا ىواتفلا 03 نافجألا وبأ دمحم 29

 هدعأ طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا رادب لوألا ؛ ةيعماجلا لئاسرلا راطإ يف نييملع نيقيقحتب دشر نبا لئاسم تيظح
 اًئيدح الإ رشنت مل اهنأ الإ 59-٠6-191786 خيراتب ةلاسرلا ذه تشقون دقو « ىناكجتلا بيبحلا دمحم ذاتسألا
 دقو « ىليلتلا رهاطلا نب راتخملا اهدعأف ةيناكلا ةلاسرلا امأ ؛ (م1997-ةديدجلا حاجنلا ةعبطم : ءاضيبلا رادلا)

 . سنوتب نيدلا لوصأو ةعيرشلل ةيلوتيزلا ةيلكلاب ١987 ةنس تشقون
 عوضوم يف شيشترب ىرداقلا ميهاربإ ذاتسألا ىبرغملا ثحابلا اهزجنأ يتلا ةداجلا ةساردلاب ةبسانملا هذهب هونن (1)

 يف ةلودلا هاوتكد لينل هتحورطأ راطإ يف « «نيطبارملا رصع لالخ سلدنألاو برغملا يف ةيعامتجالا ةايحلا»
 بتك لثم ىئانجلا نوناقلا نوؤشب ةطبترملا ةيهقفلا رداصملل ةريبك ةيانع ثحابلا ىلوأ دقف ؛ىمالسإلا خيراتلا
 عاطتسا ذإ ؛ ةدوشنملا هتلاض ةريخألا هذه يف دجو هنإ : لوقلا نكمي « لب « لزاونلاو دوقعلاو قئاثولاو ةبسحلا
 دهع لالخ سلدنألاو برغملل ىعامتجالا خيراتلا يف ةضماغلا بناوجلا نم ريثك ىلع ءوضلا طيلست اهلضفب
 .نيطبارملا

 ملل ةانارو ةلطيم نلاقي وجسم رسولا هطول كيال را حارا رق يمال
 .(81- 87 ص . ص 2م 1997 ىفئاج عساتلا ددعلا

 ا



 1 ا طا أب ان هكا طوول وريم و كاد لم و حفل ل م ةيهقفلا ىواستفلاةيمهأ

 يذلا ريبكلا روطتلا اذه ماع هجوب ردقن اننإف . اهسفن ةيخيراتلا رداصملا تاهمأ اهب نضت يتلا ةقيقدلا

 اهروهظ يف تمهاس ةدئار ةيملع ةوحص هدعن امم « ةريخألا ةدملا يف ةيسلدنألا تاساردلا هتفرع

 ادوقعم كلذ عم  لمألا ىقبيو « ىراصنو برع نم « نيدهتجملا ءاملعلا نم ةفئاط اهتلعش ءاكذإو
 2 ماكحالاو ىواتفلا نم مخضلا ثوروملا اذه تاماخ ريركت لامكتسال دوهجلا نم ديزملا لذب ىلع

 « ةماع ىمالسإلا برغلا عمتجم يف ةيمويلا ةايحلا عئاقو نم هلهجن انك ام فشك يف هتيمهأ تدكأت يذلا

 .'11!ةصاخ يسلدنألاو

 يعامتجالاو يراضحلا خيراتلا بناوج نم ًريثك نأ « تايطعملا هذه ىلإ رظنلاب « بسحنو
 كلذ نع بقني مل ام اهاوتحم نع فشكت ال يتلا تاقلغتسملا دادع يف لظت فوس روكذملا عمتجملل

 هيف يعارت قيقد جهنمب نوثحابلا مزتلي مل امو « نيرواشملاو نيتفملا ةبوجأ نيبو لزاونلا نوتم يف
 يتلا ةرظنلا لب « ىلوألا ةرظنلا درجمب اهتميق نع فشكت ال يتلا رداصملا نم فنصلا اذه ةيصوصخ

 . ةفرعملا يف ةعسو ربصلاب حلست عم اًفهرم ايدقن اسح بلطتت

 يف ةدرجملا ةيعرشلا دعاوقلا ركذي اهقف تسيل اهنأ ىلع ةيهقفلا لزاونلا فرعي ضعبلا ناك اذإو
 ىمالسإلا نوناقلا قيبطتل فصوو ؛ العف تعقو امك عئاقولل فصو يهام ردقب ةيلاثملا اهتروص

 ساسألا اذه نأ ينعي اذهف « ""'داهتجالا ىلإ وأ رصنلا ىلإ ةدنتسملا ةفلتخملا هروص يف ءاهيلع
 ليلدب « ةيهقفلا ريغ ىحاونلا نم لزاونلا هقف ءارث ساسأ اضيأ وه درجملا هقفلا نع لزاونلا هقف فالتخال

 تانيا نل» نصح الابو + ةعرتس ةيني راق عاطقل نم هيلع ءاهقفلا ةنوحازبنداكلا ةلكنأ نسلم فينيام
 . جاحلا نبا لزاون ضعبل انمييقت دنع حوضوب هسملنس اموهو « داصتقالاو عامتجالا

 نباب فورعملا ىبيجتلا ميهاربإ نب فلخ نب دمحأ نب دمحم هللا دبعوبأ وه ىبطرقلا جاحلا نباو

 « طبضلا نسح .... ًالضاف اهيقف» هروصف « ةبهسم ةمجرت ضايع يضاقلا هل درفأ ١7 ديهشلا جاحلا

 طورشلا ' قئاثولا بتك مسا اهيلع قلطي ناك يتلا ةيكلاملا عورفلا بتكب ةيانعلا بوجو ىلإ اضيأ ةبسانملا هذهب هبنل )١19(
 اذه يف ةيئاضقلا ةسايسلا حيضوتو يسلدنألا ءاضقلا اهب ىرج يتلا نئسلاو ديلاقتلا قئاقد نم ريثكلا انل نيبت اهنإف "
 نم اهانرعتسا ةيهقفلا رداصملا ةيمهأ ميوقت يف ةظحالم يهو ٠ حاضيإ ريخ يمالسإلا ملاعلا نم ىئانلا عقصلا

 روكذملا " سلدنألا يف ىئانجلا ءاضقلا ماكحأ يف قئاثو باتك يف اهرظنا) فالح موا مدا
 . (8 ص « اهنا

 ١ ج ؛(م1995١؟ « ةديدجلا قافآلا راد : ءاضيبلا رادلا ) ؛ دشر نبا ديلولا ىبأ لئاسم « ىناكجتلا بيبحلا دمحم (؟١)
 .ةا١ص

  2١ع7 ص للطقم, « توريب )  ةينغلا يف ضايع هفصو اذكه .

54 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تي رباط م عد اباد اوه اال راو وف ا يم جذل مدمج راع عامك كام ها ع مع دعاك نتجت

 نيدلا بياص:ىروشلا يف امدقم  ايتفلا يف اعوبطم ٠ بدألا نم ظح هل . ةياورلا ريثك . بتكلا ديج
 , /0ًميلح اني 5 , اًعضاوتم

 نيب لجرلا ةماه ولع سكعت ؛2') هملعم ىلع ملاع ةداهش ىهو « هتاه ضايع ةداهش نأ كش الو
 يف قيقدتلاب عوبطملا ىهقفلا هداهتجا نع الضف « ايتفلاو ءاضقلا لاجم يف هعاب لوطو « ءاملعلا

 ىلع هتردق اهنم ةبيجع ايازم بهاوملا هذه هتبسكأ دقو « ؟7 ةنورملاو ةيعقاولا ىلإ عوزن عم ماكحألا
 اذهو « ىهتنتال ةديدج تاريظنتو تاسايقل اقلطنم كلذ دعب نوكتل « للعلا طابنتسا ىلع ىأ « جيرختلا

 « ةيحان نم ةينالقع سسأ ىلع هقفلا روطتل اعساو لاجملا حئتفي « داهتجإلا يف ٍديفم بولسأ انرظن يف

 « حيجرتلا ىلع هتردق اضيأ ايازملا هذه نمو « ىرخأ ةيحان نم ةعيرشلا رارسأ ىلإ لوصولا ىلع دعاسو
 ."*رخآو بهذم نيب وأ ٠ بهذملا يف « لاوقألا نيب وأ تاياورلا نيب ءاوس

 رظن يف ةغلاب ةيمهأ بستكي هنإف « ثحبلا اذه رادم هيلع يذلا 3 لزاونلا يف هطوطخم كلذك

 فئاوطلا رصع لالخ ةماعلا اهرهاظمو ةيسلدنألا ةبرجتلا اياضقب مهنم نيمتهملا ةصاخ « نيخرؤملا

 ةيانعلا نم عون زورب نم كلذ ىلع لدأ الو « طوطخملا اهل خرؤي يتلا ةرتفلا هرابتعاب « نيطبارملاو

 نابسإو ةبراغم نم « نيصتخملا نيثحابلا نم ةعامج ىدل حوضرب اهسملن « لزاونلا هذهب ةفثكملا

 هب فيرعتلا ءاغتبا ةميق اًئوحب اوزجنأف « رثألا هذه ةسارد ىلع ةريخألا ةنوآلا يف اوبكنا نيذلا « مهريغو

 : ثوحبلا هذه نيوانعب ةمئاق ىلي اميف « ةيخيراتلا هتميق زاربإو

 راد ةلجم يف سانكم ةعماجب ذاتسألا « شيشتوب ىرداقلا ميهاربإ روتكدلا رشن م159/9 ةنس ىف

 لوأ ثحبلا اذه ناكو « «ةيخيراتلا هتدام ةيمهأو جاحلا نبا لزاون طوطخم١ ناونعب ًالاقم ١١( ددع) ةباينلا

 . دوقفملا ثارتلا دادع يف خيراتلا كلذ ةياغ ىلإ ناك يذلا سيفنلا رثآلا اذه نع رابغلا ضفن نم

 تالاقملا نم ةلسلس ناوطت ةعماج نم « عابسنب ىفطصمو دوبعنب دمحم روتكدلا ناذاتسألا زجنأو

 كلت لالخ نم سلدنألل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا نم بناوج اهيف ازربأ ةكرتشملا ضورعلاو
 : نيوائعلا هذه نمو «لزاونلا

 . قباسلا ردصملا 00200

 .(هسفن ردصملا ) ةرشابم ملعلا ضايع مهنع ذخأ نيذلا خويشلا نمض نم جاحلا نبا ناك (11)
 )١4( ص « نيطبارملا رصع لالخ سلدنألاو ؛ برغملا يف ةيعامتجالا ةايحلا «شيشتوب 47٠١ ,

 . (181- 74١ص) ليدعتلا ةلأسم ىلع باوجلا يف هداهتجا لاثملا ليبس ىلع ظحال (15)
 ددع ) طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب لجسم وهو ؛ 5١ > ١6 سايق نم ةحفص 1؟ 5 يف طوطخملا اذه عقي (151)

 روشاع نبا ةبتكمب جاحلا نبا ٍلزاوت نم ىرخأ ةخسن دوجو ىلإ نافجألا وبأ دمحم روتكدلا راشأ امك (18-

 . (50 ص قباسلا هلاقم رظنا) سنوتب ىسرملاب

 انيك



 لاقملا اذه رشنيسو ««جاحلا نبا لزاون لالخ نم داليملل رشع يداحلا نرقلا ةبطرق يف ةيلام بئاوج # ١

 . ةيناملألا تن [ك1 حت (مالسإلا) ةلجم يف البقتسم

 يف ًالبقتسم لاقملا اذه رهظيسو « «نيطبارملا رصع لالخ ةيسلدنألا قئاثولا يف ثرإلاو ةصصوخلا» *

 . ةينابسإلا ( ىآ 0ةصاهنه) ةرطنقلا ةلجم

 وهو « «جاحلا نبا لزاون لالخ نم نيطبارملاو فئاوطلا رصع لالخ يسلدنألا عمتجملا نم بئاوج» *
 هقفلا بتك لالخ نم ىسلدنألا عمتجملا لوح ةودن يف ناذاتسألا اهب مهاس ةكرتشم ةلخادم عوضوم

 .م19957 ربمفون حتافو ربوتكأ ١*٠ - ١" مايأ ةيبرغملا نواشفش ةئيدمب تدقع « لزاونلاو

 جذامن ليلحت عم نيطبارملاو فئارطلا كولم ىرصع لالخ ىسلدنألا ىعامتجالا خيراتلا رداصم مييقت) *

 اهمدق ةكرتشم ةلخادم عوضوم وهو جاحلا نبا لزاون نم تاراتخم يه انه ةللحملا جذامنلاو ««اهنم

 .م 1997 ربمفون ١ 71-5 خيراتب شكارمب دقعنملا ثلاثلا ينابسإلا يبرغملا ىقتلملا يف ناثحابلا

 اذهب فيرعتلا يف اهرودب ( ديردم ةعماجب ةذاتسألا ) اريغيف سوسيخ ايرام ةروتكدلا تكراشو *

 بادآلا ةيلكب تدقعنا سلدنألا لوح ةودن لامعأ يف هب تمهاس اًديفم اًدحب تبتكف طوطخملا

 لالخ نم سلدنألا يف هايملاب ةطبترملا لكاشملا» « زاربإب اًساسأ اهثحب متهاو « برغملاب ةيدمحملاب
 .«جاحلا نبا لزاوت

 يرداقلا ميهاربإ روتكدلا مّدق ؛ «لزاونلا بتك لالخ نم ةيجوزلا ةايحلاو ةيسلدنألا ةرسألا» ناونع تحتو *

 ةرم جاحلا نبا لزاون تناكو « ةروكذملا نواشفش ةودن لامعأ يف هب مهاس اًفيرط اًنحب شيشتوب

 . ةيساسألا ثحبلا ةدام ثحابلا هنم ىقتسا يذلا لوألا دروملا « ىرخأ

 نإف «ةيخيراتلا جاحلا نبا لزاون ةميقب هيونتلا ةنوؤم انيفكي لامعألا هذهل يجهنملا درجلا ناك اذإو

 نبا طوطخم ىلإ رظانلا نإف امومعو « ثوحبلا اهل درفت نأ قحتست ىربك ةيهقف ةميق اضيأ لزاونلا هذهل
 موقت الو طبار اهطبري ال « ىتش فراعمل اًقيقد ًالجسو « ةعونتم عئاقول اعماج الوكشك هدجي جاحلا

 ةعيبطو امجح ةتوافتملا لئاسملا تائم يف ةبصخخ ةدام نم ءاجام اهلوح روحمتي ةيرهوج ةركف ىلع

 « ةنراقملاو قيقدتلاو ثحبلاب دروملا اذه نم ةدافإلا هتعاطتساب تبثلا ثحابلا نكلو ؛؟''"'اًنومضمو

 .«لوكشكلا» اذه نم اهانصلختسا امك ةيسلدنألا ةايحلا عئاقو نم روص هذهو

 «بتكلا نم فنصلا اذه يبترم ةدام ىلع ايرج هقفلا باوبأ ىلع لزاونلا بيترت جاحلا نبا لزاون فنصم لواح دقل (70)
 نيح ىلإ طوطخملا مييقت ءاجرإ انيأترا دقو « احورطم لظ عيضاوملا بيترت ءوسو باوبألا لخادت نإف كلذ عمو
 . طابرلا ةخسن نم الاح نسحأ نوكت نأ لمأت يتلا سنوت ةخسن ىلع انفوقو
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 ةيسلدنألا ةايحلا نم عئاقو

 نع ءيش يف فلتخت ال لئاسم نم هيلع ضرع اميف جاحلا نبا اهجلاع يتلا عيضاوملا نأ يف كش اال

 لكاشم نم ملسملا ناسنإلل ضرعي ام لكف . لزاونلا بتك نم رخآ باتك يف اهب رمن يتلا عيضاوملا

 عيضاوم ددعت رسفي امم لزاونلا نم ةلزان عضوم نوكي دق ةيمويلا هتايح عئاقوب ةطبترم ةيحور وأ ةيدام

 عامتجالاو داصتقالا تالاجم صخت رصانع ىلإ « تقولا تاذ يف اهعرفتو بتكلا نم فنصلا اذه

 . قالخألاو نيدلاو ركفلاو ةسايسلاو نارمعلاو

 ةعارزلاك « ةيفارتحإ ةطشنأ نم اهب طبتري امو «ضرألا» عوضوم لتحا « اهلك رصانعلا هله نيبو

 ال يذلا ةساردلا ديق طوطخملا لصأ يف اليصأ اناكم « نداعملاو هايملاو تاباغلا لالغتساو يعرلاو

 . بناوجلا هذه ىلإ ةراشإلا نم هتاحفص نم ةحفص ولخت داكت

 فورظو ةيعارزلا تايكلملا ةعيبط نع ةقيقد تامولعم جاحلا نبا لزاون مدقت « ةهج نمف

 نم اضرع دري امو ةضواعملاو عويبلاو ثرإلا لزاون ضعب هنمضتت ام نإ : لوقلا نكميو ءاهلالغتسا

 ةيكلملاك « ةيعارزلا تايكلملا نم فانصأ دوجو نع فشكي ٠ ىرخأ ةيهقف باوبأ يف تاراشإ

 اهدجن يتلا ةصاخلا ةيكلملا نع الضف « ةيمومعلا ةيكلملاو « سابحألا يضارأو « ضرألل ةيعامجلا

 ضعب يف ةديدع نيدادف نيبو (210) كلذ نود وأ دحاو نادف نيب اهتحاسم حوارتت يتلاو «ناكم لك يف

 . "9 اهلمكأب ىرقو عايضل مهضعب كالتماب انربخت لزاونلا ضعب نإ لب « نايحألا

 تناك اذإف « مهتاقبطو مهبتارم يف سانلا توافت سكعي تايكلملا يف توافتلا اذه نأ كش الو

 مهل عطقت تناك نيذلا دنجلا ةداق ةئف زوربب ةيطبارملا سلدنألا زيمت نع فشكت ةيخيراتلا رداصملا ضعب

 نبا لزاون نإف ؛ "17 اهتمدخ يف مهينافتو ةلودلل مهصالخإ ءازج ,2'') اهعيرب عافتنالل يضارألا

 , ١580ه لاعا ص ١ جاحلا نبا لزاو « جاحلا نبا 0(

 )١9( ؛ص « هسفن طوطخملا ٠ 65١801١١١ 18٠.

اكو » : لاقف سلدنألا يف لاتقلل نيبدتنملا نيطبارملا ناسرفلا ةرجأ لوهجم يسلدنأ فلؤم ددح (:0)
 يف مهيينرت ن

 ردصملا اذه يف أرقنو . ؛ هسرف فلعو هتقفن عم « ائيش رهشلل ريئاند ةسمخ ىلع اًسراف اوديزي مل مهنأ سلدنألا

و مهتكنح نع اونابأ ىتم ناسرفلا ءالؤهل تاعاطقإلاو تابهلا ميدقت ةداع ىلإ ةينمض ةراشإ كلذك
 ' : مهتدجن

 رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا ) «هدئاوفب عفتني عضوم ةيالوب هومركأ ؛ هتعاجشو هتلاعإو هتدجن ترهظ نمف

يبلا رادلا )« ةمامز رداقلا دبعو راكز ليهس قيقحت 3 ةيشكارملا
 : اسفيأ رظناو 3 م١6 ص 2 (م11 2 ءاض

 .١٠ال ص (ه ١١15 ؛ةرهاقلا) « كولملا جارس « يشوطرطلا

 دمحم روتكدلا قيقحت « لاصخلا يبأ نبا هللا دبع يبأ لئاسر : هلئاسر يف مهضعبب لاصخلا ىبأ نبا هيونت رظنا (81)

 .١١[7.1كا6١- ١١ص ص ؛« (م194ا1/ «ركفلا راد : توريب ) « ةيادلا ناوضر
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 روصو ةميق تامولعم لئاسملا ضعب ايانث يف دجن ذإ « ةرهاظلا هذه ىلإ ةراشإلا نم ولخت ال جاحلا

 ةيعارزلا تايكلملا ضعب نأ « لزاونلا نم جتنتسن امك « رخآ دروم يف اهب رفّظلا ردني ةسوملم ةيعقاو

 اهتئزجتل وأ 2 عيبلا ببسب 2 ىرغص وأ ةطسوتم تاعاطقإ ىلإ . رمألا ةياهن يف « لوؤت تناك ةريبكلا

 ضعبل ةحونمم تناك يتلا ةريبكلا تاراقعلا ضعب ةلودلا درتست نأ اضيأ ثدحي دقو «ةثئرولا ىلع

 دق رخآ رمأل وأ ,'""!هاكحلا ةظيفح ريثي فقومل ةجيتن وأ ("؟!ةيعرلا عم مهفرصت ءوس ءازج )2 نايعألا

 .'" ”عئارذلا نم هعيرذ هرربت

 نإف « لزاونلا بتك يف انأش اياضقلا مهأ يه ةيراقعلا تاعزانملاب ةقلعتملا اياضقلا تناك اذإو

 لكاشملا عونتو ةرثك رسفي امم ؛ جاحلا نبا لزاون يف ةريبك ةيمهأ هرودب ىستكا دق« هايملا» عوضوم

 2250 ةيويحلا ةداملا هذه لالغتسا نع ةجتانلا

 جورخلا عيطتسي « جاحلا نبا اهنع باجأ يتلا هايملا لئاسمل هليلحتب هنأ خزؤملل ةبسنلاب مهملاو
 ةيمالسإلا ةراضحلا بناوج ضعب لوحو سلدنألا يف ةيمويلا ةايحلا عئاقو نم ريثك لوح حضاو روصتب

 ةيرابخإلا رداصملا لكو « ةيخيراتلا تايلوحلا هنع تتكس امهم اًيفرعم اديصر لكشي امم « اهيف
 مأ ناك ايورق ناسنإلل ىمويلا طاشنلاب طبترت « اهتلمج يف عئاقولا هذه نأ ءظحالملاو «ىرخألا

 , "7 قصلأو برقأ 7 تاينملاو ىرقلا لهأ ةايجب يه « لب ءايرضح
 قرخ ىلإ بلاغلا ىف اهدرم هايملا ىلع تاموصخلا بابسأ نأ 2 لزاونلا صحفت لالخ نم ودبيؤ 9 1

 هذه راثآ نأ عقاولاو . ةداملا هذه لالختسا مظنت يتلا "7 فارعألاو نيناوقلل تاعامجلاو دارفألا

 . ١١١ -١1١( ص . جاحلا نبا لزاون) ناطلسلا نم رمأب نيملسملا لام

 . اهسفن ةحفصلاو هسفن طوطخملا ()
 . ١١8 ص « هسفن ردصملا كلذ نم ءاهقفلا فقومو رهز نبا وعدملا كالمأ ىلع دابع نبا لواطت ربح الثم رظنا (")
 ؛ ةيهقفلا لزاونلا جذومن رداصملا لكشمو «يبرغملا خيراتلا» : نوئعب هل لاقم يف نيزم دمحم روتكدلا ىزعي (؟0)

 لزاون ددعت ١١5( ص ؛ م1980 « برغملا خيرات يف تاسارد : ناونعب صاخ ددع , سافب بادآلا ةيلك ةلجم)
 . توم وأ ةايح ةيضق هتردن وأ ءاملا ةرفو لعجي امم حانملا بلقت ىلإ ىمالسإلا برغلا يف هايملا

 دعبت ال يتلا رضاوحلا ىدحإب ةداعلا يف نوميقي ءارثأ ةنيعم مساوم يف اهرمعي ندملا جراخ ةرخخاف رود تاينملا ةرفف

 : رظنا « نيتاسبلا اهب فحت ةمخف رود تاينملاو ١ : لاقف ناقاخ نبإ اهيلإ راشأ دقو « تاينملا عقوم نع اريثك
 «توريب) ؛ ةكباوش ىلع دمحم قيقحتو ةسارد « سلدنألا لهأ حلم يف سنأتلا حرسمو سفنألا حمطم

 . 5١7 ص ماو

 يديلقتلا ىرلل ةدقعم تاكبش ةداعلا يف اهب دجوت يتلا ةيعارزلا ىرقلا ىلإ هايملا تاعزانم نم مظعألا مسقلا دوعي 29070

 . نايحألا ضعب يف ةبوتكم نوكت دقو « ةيوفش ةينوناق ميهافمو ديلاقت بلاغلا يف يه (؟)
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 ١ كحملا يف ةمئاقلا ةطلسلا ةيقادصمو ةوق عضتو ٠ عمتجملا نزاوت ىلع ةرشابم سكعنت لكاشملا

 اذه يف نأ بسحنو « قوقحلاو نيناوقلا مارتحا ىلع رهسلاب ةبلاطمو ماعلا نمألا نع ةلوؤسم اهرابتعاب
 ضعب ريسفت ىلع « ةينهذلا راثآلاو نيدلا بناج ىلإ « دعاسي دق حاتفمك ؟ءاملا» ةيمهأ ىلع ةلالد

 . طيسولا رصعلا لالخ سلدنألل يداصتقالاو يعامتجالا خيراتلا بناوج

 ةعفشلاو ةكرشلا باوبأ يف ةصاخخ « باتكلا نم ىرخأ عضاوم يف دجن ةايملا لئاسم ىلإ ةفاضإلاب

 « تامرلعملا هذه لالخ نمو « سلدنألا يف يحالفلا طاشنلا رهاظم نع ةميق تامولعم « ةضواعملاو

 جتنم صخي اميف ىتاذلا ءافتكإلا قيقحت ىلإ ىعست تناك سلدنألا يف ةيفيرلا قطانملا نأب مزجلا عيطتسن

 40 نائكلاو ريعشلا نع ذلضف ("9ءاذؤلل سنيئرلا جتنملا ودبي ام ىلع لّكش يذلا حمقلا

 ةكاوفلاو رضخلاك ىرخأ ةيئاذغ تاجوتنم ىلإ ةديدع تاراشإ كلذك جاحلا نبا لزاون يف تدروو

 هذهل ةجتنملا ىرقلاو قطانملا ىمست لزاونلا ضعب نأ . بناجلا اذهل ةبسنلاب ديفملاو رومتلا عاونأو
 كالهتسإلا ريداقمل )4١( اهضعب ديدحت نع الضف « اهيف فرصت ىتلا قاوسألاو ندملا ركذتو « داوملا

 داصتقالل ديدج مهف ةرولب نم « ةلاحم ال « اَنَئُكَمُي يذلا رمألا ؛ ةيعامتجا ةحيرش لكب ةصاخلا

 . تامولعملا هذه نم اًقالطنا هصئاصخو ىسلدنألا

 نيتاسبلإو تاعيسضلا يف سورغلا ةعارز راشتنا ىلع تعمجأ دق ةيفارغجلا رداصملا تناك اذإو

 « نماثلا نرقلا يف ةطوطب نبا ىلإ 17 ةرجهلل ثلاثلا ذرقلا رخاوأ يف ةبذادرخ نبا نم اءدب ةيسلدنألا
 ٠
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 تلجس جاحلا نبا لزاون نإف ؛(*"”سلدنألا ميلاقأ ضعب يف هكارفلاو بانعألا ةرثكب هباجعإ ىدبأ يذلا

 ضعب ىلإ ةهجوملا ةلئسألا ضعب نومضم نم مهفيو « نأشلا اذه يف ليصافتلا نم اًديزم اهرودب

 نإ ىتح ؛« ضرألا نم ةعساو تاحاسم يطغت تناك موركلا ةعارز نأ « اهيلع ءالؤه ةبوجأ نمو ءاهقفلا

 صضعب تفشك نيح يف ؟؟؟) اهب سانلا مورك ةطاحإلل هتعيض ىلإ لوصولا ةبوعص نم يناعي ناك مهضعب

 46 مص ؛ جاحلا نبا لزاون 2 جاحلا نبا 1

 . ؛ 8ص « هسفن ردصملا 20

 . صوصخلاب ةقفنلا لزاون انه دصقتن )5١(

 9١. ص ١ م ١984 ةعبط ؛ كلامملاو كلاسملا « ةبذادرخ نبا (8؟)

 ؛ريغص مهردب لاطرأ ةينامث باسحب اهقاوسأ يف عابي بنعلا تيأر ١ : ةقلام تاريخ فصو يف ةطوطب نبا لوقي (؟)

 قرشملا دالب ىلإ اهزاوحأ نمو اهنم نابلجيف زوللاو نيثلا امأو « ايندلا ىف هل ريظن ال ىتوقايلا ىسرملا اهنامرو
ص ؛(م19871«توريب) « ىناثلا ءزجلا . رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت :«برغملاو

 : ٠18 

 ١١/8 ١ ص « جاحلا نبا لزاو 22
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 0 ري ل ل ل ةيهقفلا ىواقتشلاةيممهأ

 تابنج لوحو لزانملا ةينفأ يف اضيأ اهنوسرغي مهلعج ةرجشلا هذهل مهّبح نإ لب 2!” اهئارعش
 1 كيويبلا

 بئارزلاب اهوطاحأف نيتاسبلاو عرازملا جييستب نوحالفلا متها فثكملا طاشنلا اذه راطإ ىفو
 14 اهيلإ ءاملا لوخد ءارج اهبيصت دق يتلا رارضألل اءرد 49 نيطلاو ةراجحلا نم ةذختملا راوسألاو
 ضعب يف بلجت دقو (*” ةنوفدملاو « 47 ةفوشكملا يراجملا ةطساوب اهيلإ هايملا بلجب اومتها امك
 اهب رهتشا يتلا ةيلاعلا ةيمانيدلا حورلا مجرتي اذه لكو (*7 ةليوط تافاسم ربع دتمت تاونق يف نايحألا
 .02نويسلدنألا نويراقعلا كالملاو نوحالفلا

 بناوج نع ماثللا ةطامإ اهنأش نم ةعونتم تامولعم جاحلا نبا لزاون نزتخت ةعانصلا ناديم ىفو
 حيرصب لئاسملا ضعب انثدحت « نيدعتلا ةعنص صخي اميفف ؛ ةيسلدنألا ةبرجتلا عئاقو نم ىرخأ
 (65) « اهيف فرحتلا ىلإ مهترورض » دكؤتو . نداعملا ىلإ ةبطرق لهأ نم نييسلدنألا ةجاح نع ةرابعلا
 يف نوتفي » ةبطرق يف ءاهقفلا ناك ثيح ةعانصلا هذه اهب رمت تناك يتلا راوطألا ىلإ ىرخأ ةلزان ريشتو
 تالآلا لمعل [ . . .] راجتلا نم ىرتشي مث نيدادحلا قوسب عابيو نداعملا نم قاسي يذلا ديدحلا اذه
 ةدحب حرطت تناك يتلا ةيئاضقلا  ةيهقفلا لكاشملا ضعب ىلإ ىرخأ ةلزان يف ةراشإلا تعقو امك *"اهنم
 ضعب ةدوج ءوس ببسب ىرخأ لكاشمو « 7*2 نداعملا مجانمل ةصاخلا ةيكلملا راشتنا ةجيتن
 . 01نداعملا

 ثيح سلدنألا ءاحنأ فلتخم يف ةديدع تاعانص راهدزا ىلإ اًضيأ جاحلا نبا لزاون ريشتو

 لئاسم) اهل ةرامعلا كرت لوطل رجشلا ةريثك ضرأ ءارعشلاو المال مخ لكك ١١7 ص « قباسلا ردصملا 2(غه)
 ,(57١ص ١ «٠ ج  ىناكجتلا قيقحت « دشر نبا ديلولا ىبأ

 . ١78 ص . جاحلا نبا لزاون ءجاحلا نبا (57)
 . 78١ ص « قباسلا ردصملا (50)
 : ١١ ص . هسفن ردصملا 2:8(

 . ١897 ص « هسفن ردصملا 2(

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (00)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0)
 سماخلا نرقلا يف يسلدنالا عقاولا نم بناوج « دوبعنب دمحم : رظنا اهيلع ةلادلا تامالعلاو حورلا هذه نع (01)

 , 18- ةالص ؛(م /١9441  ناوطت) « ىرجهلا

 .؟١3 ص « جاحلا نبا لزاون «جاحلا نبا ه7

 , ١9-57١ ص «. هسفن ردصملا (04)

 , "ا - ٠" ص , قباسلا ردصملا ةنوإ

 . 7١ ص « قباسلا ردصملا 25(
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 تاءانطملاو كابالا ني وورت دلوني

 « هريغ دنعو (*5) جاحلا نبا دنع اريثك اهركذ رركت دقو « 2")نايج يف ةيريرحلا ةجسنألاو 2 27ةبطرق

 اهريرحو ... ريرحلا دود اهيف ىبري اهلك ةيرق فالآ ةثالث نع دئاز اهل » اهنأ ىلإ بهذ يريمحلا نإ ىتح

 . 2000« اًبيط ةريبلأ ريرح قوفي

 نم هتيمهأ نإ انمعز اذإ غلابن ال دقو ؛ ةريبك ةيمهأ جاحلا نبا فلؤم يستكي ؛ ةراجتلا ناديم يفو

 . رخآ ردصم يأ اهيف هعراضي ال ةجرد ىلإ هب تمس دق ةيحانلا هذه

 تالمعلا عوضوم لتحا ؛ لاثملا ليبس ىلعو « ةيلاملا تامولعملاو مظنلا صخت ةددعتم اياضق لزاونلا

 سانلا ةايح يف راثآ نم اهل ناك امل نأشلا اذه يف ةريبك ةيمهأ 2١١7 تابلقت نم اهقحلي ناك امو ةلوادتملا

 طلست ؛ ةريثك ةلئسأ 2١7 تالماعملا ماكحأ عوضوم يف تدرو امك ١ همظنو عمتجملا رارقتسا يفو

 « يسلدنألا عمتجملا يف ذئموي اهب لومعملا يراجتلا لماعتلا بيلاسأ ىلع ءوضلا نم ًريثك اهتبوجأو

 تاراقعلا عيبو 09 ةنادتسالا عيضاومب ةقلعتملا لزاونلا لالخ نم بيلاسألا هذه طابنتسا نكميو

 تاقفنلاو « "4 ةيركألا اياضقو . "9 ةضواعملاو , 2٠0 ضورقلا لئاسمو «2*20رودلاو :209 ةرمغملا

 . عيضاوملا نم اهريغو '"'!قاوسألا لهأ ىلع ريعستلاو ؛2757قلطملا ىلع ةضورفملا

 يف يراجتلا طاشنلا رهاظم فلتخم نع ةربعملا روصلا نم ريثك اضيأ جاحلا نبا لزاون يف درتو

 راجتلا نيب ةبوؤد ةكرح فرعي ناك ةبطرق يف نيفارصلا قوسف « نيطبارملاو فئاوطلا دهع ىلع سلدنألا

 . طوطخملا نم ةديدع عضاوم يف اهيلإ ةراشإلا تدرو 20

 ةعبط ؛ راطقألا رب يف راطعملا ضورلا ١ ىريمحلا : رظنا ؛ اليم نورشع ةسايب نيبو اهئيب سلدنألاب ةئيدم 2ةه/م)

 ١/87 ص ء م195١ « توريب « ةيناثلا غربلديه

 .ا١ةا/ فاما 2 71ص « جاحلا نبا لزاون« -احلا نبأ 290(

 . ”١/7 ص « راطعملا ضورلا 5(

 .(596 ص) اهل دابع نبا ةكس ةسفانمو ةبطرق يف روهج نبا ةلمع ضارقلا : لاثملا ليبس ىلع رظنا 01(

 كلذ يف مهرذع لعلو « تالماعملا ماكحأب اصاخ اباب - جاحلا نبا لزاون بترم مهنمو . لزاونلا اوبترم درفي مل 30

 . باتكلا باوبأ فلتخم يف ةجردملا عيضاوملاب ديدشلا ماكحألا هذه طابترا ىلإ دوعي

 , . "7 ١7 ص « جاحلا نبا لزاون ء جاحلا نبا (55)
 .3” جاحلا نبا لزاون 2 جاحلا نبا 0550

 . 7١ 5ص . هسفئردصملا (540)
 . -58٠١ ؟ال4 ص . هسفن ردصملا 00

 . 060١-67 ص ص « هسفن ردصملا (50

 . ١١١6 ص . هسفن ردصملا 00

 .اهدعب امف 056 ص «. هسفن ردصملا (59)

 . 589-55١ ص ص . هسفن ردصملا م
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 0 ل ةيهقفلا ىواسنشسلاةيمهأ

 ال اوناك « ةنيدملا هذه يف ةراجتلا باحصأ نأ « لزاونلا ىدحإ نم فرعن « كلذكو )١"2. نيلماعتملاو

 ١ تيناوحلا فوفر ىلع اجراخ اهعضو يف اوسفانت لب « تالحملا لخاد مهعئاضب عاديإب نوفتكي

 دنع لماعتلا لاكشأ نأ اضيأ لزاونلا هذه نم حضتيو "7 اهيلإ هابتنإلا تفلو نيرتشملا بلجل

 يف امك عيبلا ةنهم ةلوازمل رقم تيناوحلاو تالحملا نم ذختا نم مهنمف « ةعونتم تناك نييسلدنألا

 لّضَف « نيح يف "7 ةلئاط احابرأ اهنم ىنجف ءاحرألاو رصاعملا دختا نم مهنمو « قباسلا لاثملا

 ةصح ىلع هب رجتي نم ىلإ هعفدب 2 اهوحن وأ ماعنأ وأ بهذ وأ لام نم هكلمي ام ضعب رامثتسا مهضعب

 . "؛' اهيف رظنيل فسوي نب ىلع ريمألا ىلإ تعفر ةلزان كلذب انربخت امك « ةمولعم حبرلا نم

 ةعوفرملا مهتلئسأب اهنوقفري لزاونلاب نوينعملا ناك يتلا « ةررحملا دوقعلا ضعب يف دجن كلذكو
 اذه يفو « اهب ةيانعلا فيثكت ىلإ وعدي ام ةفارطلاو دئاوفلا نم اهيف تامولعم « نيتفملا ءاهقفلا ىلإ
 نوفرعي مهنأ ١ باتكلا اذه لفسأ ىمستي نم دهشي » : هصن ام "””ءاعرتسالا دوقع دحأ يف أرقن نأشلا

 لاوحألاو ةرهاظلا رجاتملا لهأ نم هلاومأل دهاعتلاو هلامعأل دقفتلاب هنوملعيو ؛ همساو هنيعب (جرف نب فلخ)

 يف سانلا ةنيادمو ريرحلا نم لوزغلاو تيزلاو ةمعطألا عاونأو يلحلاو ناويحلاو ريرحلا لوزغ يف ةرفاولا
 يف هلاعفأ فرصتو هلاوحأ لئالدب هيلع عطقي نمم مهاردلاو بهذلا نم رضاحلا دقنلاو اهيداوبو نايج ةرضاح

 . "10... ىفوت نأ ىلإ هلك كلذ نم دقتنا هنوملعي الو . فصو ام عيمجب هتارجاتمو هتالماعم

 ةديفم تامولعمب جاحلا نبا لزاون انعلاطت ؛ ةماعلا اهرهاظمو ةيعامتجالا ةايحلا عئاقتو صوصخبو

 ىلإ عجري اميفف ؛ ةفارطلاو عونلا يف درفت عم فصولا ةقدو ةداملا ةلاصأ نيب تعمج نأ اهتيمهأ نم غلب

 ةيصخشلا لاوحألاب ةقلعتملا لزاونلا يف دجن « رصعلا كلذ يف يسلدنألا عمتجملل ىقبطلا نيوكتلا

 هصئاصخخو نيوكتلا اذه رصانعل ديدج مهف ةرولب يف ريبك دح ىلإ اهيلع دامتعإلا عيطتسن ةميق تامولعم

 ) باب اهعمجي الو روحم يف مظننت ال ثيحب ةقرفتمو ةيضرع تامولعملا هذه نوك كلذ نود لوحيالو

 لكشب زربت  ةقفنلاو ةناضحلاو اياصولاو قادصلاو جاوزلا لزاون ةصاخبو  لزاونلا ضعب نأو اميس ال

 نإ لب « ةيعامتجالا اهبتارم ديدحت لهسي امم « عمتجملا تائف فلتخمل ةيداصتقالا تايوتسملا يلج

 . 7الا/ ص « قباسلا ردصملا )١(
 . ١١١ص . هسفن ردصملا )١/1(

 . 777” ص . هسفن ردصملا (75)

 دوهشملا اهيلمي يتلا ىهو « ةيلصألا ةداهشلا اهلباقيو ٠ هملع يف امب دهاشلا اهيف دهشي يتلا ةداهشلا وه ءاعرتسالا (76)
 . دهاشلا ىلع هيلع

 . 7957-5917 ص . جاحلا نبا لزاون « جاحلا نبا (75)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220-22 2مل ل سل عسل ع سل ع ع ع عع عع

 برق نع نياع ىذلاو "7 فراعملا يف مدقتلاو ةيهقفلا ةعاربلاب يرقملا هل دهش يذلا « جاحلا نبا

 اذه يف داهتجإلا ةنوؤم انافك دق . ةمهملا هتفيظو مكحب اهيف مهاسو هئادحأو عمتجملا اذه لاوحأ
 ءاينغألا : يه تاقبط ثالث مهلعجو ةتحب ةيداصتقا ربياعم قفو عمتجملا دارفأ بّنر نيح بناجلا

 , 97 نيفحابلا دحأ هيلإ انقبس يذلا جاتنتسإلا سفن وهو ي"!نولقملاو لاحلا اوطسوتمو

  نيطبارملاو فئاوطلا رصع يف نييسلدنألا ةايح نم بناجلا اذهب ةلصتم ةيخيرات رصانع نم جاحلا

 . اهتيخيراتو ةيهقفلا لزاونلا ةيمهأ نع اربعم وأ اديفم هارن امم ةلثمألاو تاراشإلا ضعبب ىفتكن كلذلو

 جاحلا نبا لزاون يف رثكت « ةيماسلا ةناكملاو ةوظحلا يوذو نايعألاو ماكحلا ةقبط صخي اميفف

 ءاوس «عمتجملا يف مهرودو مهتاكلتممو مهلارحأ نع ماع عابطنا نيوكتب حمسي امم 2 مهيلإ ةراشإلا

 ريشت ثيح ؛ بعشلا ةماع نم ايندلا تائفلا عم مهتافرصتب وأ « هتفسلفو مئاقلا ماظنلا ةمدخب رمألا قلعت

 اهريغو (*'* ةطلسلا لامعتسا يف ططشلاو ذوفنلا لالغتسا ةرهاظ يشفت ىلإ ةرابعلا حيرصب لزاونلا ضعب

 . 017 مهتاكلتمم عبب ىلع سانلا مغري ناك مهضعب نإ ىتح ةيعامتجالا تافآلا نم

 باحصأ اهلّدم يتلا ىطسولا ةقبطلا ءانبأ ىلإ ةراشإلا نم جاحلا نبا لزاون ولخت ال « كلذكو

 ال اهتيمهأ نأ امك « اهريغو « ةيموكحلا فئاظولا باحصأو فرحلا بابرأو راجتلا رابكو تاراقعلا

 فورظلا نع فشكلا ىلإ اهادعتت لب ؛ طقف اهباحصأ تافصاوم ديدحتو فئاظولا هذه ركذ ىف رصحنت

 ضعب زربت يتلا , "27!قوسلا بحاص ةلزان كلذ لاثمو « تالاجملا هذهب ةلصتملا ةفلتخملا ىحاونلاو

 رضاوح ىلإ هطاشن دتما يذلا 2 تيرلا بحاص رجاتلا ةلزانو 2 هتطلس دودحو بستحملا تايحالص

 نيمدختسملاو نيلوجتملا ةعابلاو راجتلا راغصو نييفرحلا تلمش يتلا 49*22 ةماعلا ةقبط نعو

 الضف « دجاسملا ةمئأو ةبلطلاو نيملعملاو ةاعرلاو نيعرازملاو ةعيضولا نهملا باحصأو ءارجألاو

 . 1١ ص ء(م 1941/ . طابرلا) « ثلاثلا ءزجلا ٠ ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ ()
 . 4١-11 ص ص ؛؛ عضرملا وأ لماحلا ةقلطملا ىلع ضرفلا ةلأسم ١ لاثملا ليبس ىلع رظنا (7)

 . 58١ ص « نيطبارملا رصع لالخ سلدنألاو برغملا يف ةيعامتجالا ةايحلا « شيشتوب (79)

 . 101-757 ص « جاحلا نبا لزاوت ٠ جاحلا نبا (86 )
 . 657 215 ص 2 ىب ردصملا 012(

 ا 5783-55١ ص « قباسلا ردصملا نى

 كحال 5 . 8 - 7/4 ص 2 قباسلا ردصملا ملول

 ماكحألا يف لهس نبا هدرو ام الثم رظنا ؛ ةصاخلا ١ حلطصم لباقم يف حلطصملا اذه ةيسلدنألا رداصملا لمعست (84)

 : ةرهاقلا ) « فالخخ باهولا دبع دمحم روتكدلل ؛ سلدتألا يف ةبسحلا نوؤش يف قئاثو ١ باتك لالخ نم ىربكلا

 7١(. ص ؛م 46  ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا
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 دقو مم دا كامل دولا دوال امانا الم خط اساط وو مطاع مر حمم ةيهقفلا ىواقتفلاةيمهأ

 اًساسأ اهذاختا نكمي ةعونتمو ةقيقد تامولعم جاحلا نبا لزاون يف درت 28 ديبعلاو نيشمهملا نع

 « هتراضح ريوطتو عمتجملا ءانب يف اهرود نع فشكيو حئارشلا هذه عاضوأ روصي ديدج مهف نيوكتل
 .(41) هلهاجتت وأ هرغصتست نأ الإ « ةيديلقتلا » ةيخيراتلا تاباتكلا تبأ يذلا رودلا وهو

 ثادحأ يف ةيلاعفب اومهاس نيذلا دوهيلا رابخأ نم تنمضت اميف اضيأ جاحلا نبا لزاون ةيمهأ زربتو

 زاربإ يف ةريبك ةيمهأ ىستكت « "77تاراشإلا نم ريثك يف رودلا اذه دكؤت ذإ ىهو . 47 ةلحرملا كلت
 نيرواشملا ىواتفو ةاضقلا ماكحأ دجن ذإ « ةفئاطلا هذهل ةيعامتجالاو ةينوناقلا ةيعضولا نم بناوج

 ةودعلا ىلإ مهتراجتب اولقتنا اذإ « رشعلا » ةبيرض نيتودعلا دوهي عفدي نأب لزاونلا ىدحإ يف يضقت
 ةبسنلاب رمألا كلذكو (*7ىلصألا مهنطوم يف ةراجتلاب اوفتكا ىتم كلذ مهنع طقسي نيح يف «ىرخألا

 لزاونلا نوتم يف مهيلا ةراشإلا رثكت نيذلا « ىراصنلا ةفئاطل

 سانلا لاوحأو عمتجملا يف اهرودو ةأرملا ةيعضوك « ىرخألا ةيعامتجالا لاوحألا صوصخب امأ

 لزاون » يف دجنف « تابسانملاو دايعألاو حارفألا يف مهتاداعو « مهسبالمو مهتكاسمو مهمعاطم يف

 « ثوحبلا هلدرفت نأ قحتسي ام « ةفارطلاو ةيمهألاو ةرفولا نم يه تامرلعمو اروص «جاحلا نبا

 . نوصصختملا هتساردل صصختيو

 . 050 ص «قباسلا ردصملا . شيشتوب 0(

 , ه١ ص . هسفئ ردصملا (85)

 ؛(م 191/8 ءءاضيبلا رادلا) ٠ برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا يشكارملا : رودلا اذه صخي اميف رظنا 0
 5111011 120101831101, طءءأك ل'طلعأمانعع لمتحف, داق, 1963, مم . 171- 179 . : اضيأ رظناو ؛ ١ ةا/ص

 « جاحلا نبا لزاون) ىراصنلا نم ةعامج ةقفرب ةيقيلج نم اجرخ نيذللا نييدوهيلا نيرجاتلا ربخ الثم رظنا 04

 ,.(197١؟ص

 1 ١960 ص 2 قباسلا ردصملا 0(
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 ا ا

 عجارملاو رداصملا

 : رداصملا ًالوأ

 : ىقفاغلا لاصخلا يبأ نب هللا دبع وبأ 2 لاصخلا يبأ نبا

 « ركفلا راد : قشمد « ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا قيقحت « لاصخلا يبأ نبا لئاسر

 .ماة41/

 : ىتاوللا هللا دبع نب دمحم « ةطوطب نبا
 رصتنملا يلع روتكدلا قيقحت « رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت
 . يناثلا ءزجلا 2 م85 « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « ىناتكلا

 :يبيجتلا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ «جاحلا نبا
 . 00 ج « طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم « جاحلا نبا لزاون

 : معنملا دبع ني دمحم هللا دبع وبأ « يريمحلا

 . م984١ « توريب « سابع ناسحإ قيقحت « راطقألا ريخ يف راطعملا ضورلا

 : هللا دبع نب دمحم نب حتفلا رصن وبأ « ناقاخ نبا
 ٠ ةكبارش ىلع دمحم قيفحت . سلدنألا لهأ حلم يف سنأتلا حرسمو سفنألا حمطم

 .ماؤ87 2 ةلاسرلا ةسسؤم . توريب

 :دمحأ نب دمحأ نب دمحم « دشر نبا

 قافآلا راد تاروشنم يناكجتلا بيبحلا دمحم قيقحت « دشر نبا ديلولا يبأ لئاسم

 .( نآرج) 3 ما )0 ءاضيبلا رادلا )2 ةديدجلا

 : ديلولا نب دمحم ركب وبأ «يشوطرطلا
 .ه1715١ « ةيرهزألا ةعبطملا : ةرهاقلا ؛ كولملا جارس

 : ضايع نب ىسوم نب ضايع يضاقلا « ضايع
 .ماو45 « يمالسإلا برغلا راد : تريب « ريهز رهام قيقحت « ةينغلا

 :يناسملتلا دمحم نب دحارلا دبع ؛«يشكارملا

 .م191/8 « باتكلا راد ةعبط : ءاضيبلا رادلا « برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا

5 



 ا ااا ام ال امل ا علا ةيهقفلا ىواقعنفلاةيمهأ

 :يناسملتلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش « يرقملا
 ١ يمالسإلا ثارتلا رشنل ةكرتشملا ةنجللا : طابرلا « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ
 . ثلاثلا ءزجلا ء ماة/8

 : لوهجم يسلدنأ فلؤم
 رادلا «ةمامز رداقلا دبعو راكز ليهس قيقحت « ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا

 .ما14 4 ةثيدحلا داشرلا راد ةعبط 8 ءاضيبلا

 : ةيبرعلا عجارملا اناث

 : دمحم « نافجألا وبأ
 بادآلا ةيلك تاروشنم : ناوطت « دشر نبا ىواتف قيقحت ميوقتو ةيسلدنألا ىواتفلا

 م ١55١ « ؛ ددعلا « تاودن ةلسلس « ةيناسنإلا مولعلاو

 : لمحم « دوبعلب

 .ماة41/

 : يرداقلا ميهاربإ « شيشتوي

 هراوتكد ةحورطأ « نيطبارملا رصع لالخ سلدنألاو برغملا ىف ةيعامتجالا ةايحلا ِ

 . ةصاخ ةنوقرم ةخسن ؛م 1991 « سانكم ةعماج «ةلودلا
 « ؟١ ددع « ةباينلا راد ةلجم « ةيشيراتلا هتدام ةيمهأو جاحلا نبا لزاون طوطخم

 . 15١-58 ص ص ما

 : فالخ باهولا دبع دمحم« فاالخ

 ىربكلا ماكحألا طوطخم نم ةجرختسم : سلدنألا يف يئانجلا ءاضقلا ماكحأ يف قئاثو -

 .مال4 2 ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا : ةرهاقلا ١ لهس نبال

 نبال ىربكلا ماكحألا طوطخمم نم ةجرختسم : سئلدنألا يف ةبسحلا نوؤش يف قئاثو -

 .(ما6 « ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا : ةرهاقلا) « لهس

 : ينامسمتلا زيزعلا دبع « قولخخ
 ص ص « ١91/94 ةنس « ١9 ددعلا « ىملعلا ثحبلا ةلجم « ةيخيراتلا لزاونلا هقف ةميق

 . قا اطل"



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تكاد تاع رش د 6 هلو 2 فو ن2 كانط م كاع اف وامك ع ردع 5 2م 32 هاذ 42

 : بارغ دعس « بارغ

 ددعلا ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح « يلزربلا لزاون لاثم : ةيعامتجالا اهتميقو ىواتفلا بتك

 .١١؟560-5 ص ص ,م19ا1/806 سنوت 7

 : نيزم دمحم « نيزم
 لوح صاخ ددع « سافب بادآلا ةيلك ةلجم « رداصملا لكشمو يبرغملا خيراتلا -

 . 517-115 ص ص . م1985 برغملا خيرات يف تاسارد

 ةيلك تاروشنم « ةيبرغملا ةيخيراتلا ةباتكلا يف ةيهقفلا لزاونلا بتك لامعتسا ةليصح -

 « م1585 ءاضيبلا رادلا ١5« ددع « تاودن ةسلس «طابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا

 . 19-91 ص

 : بييحلا دمحم « ةليهلا

 / 4 نرقلا ةياهن ىلإ ١١ /5 نرقلا فصتنم نم ةيبرغملاو ةيسلدنألا لزاونلا بتك ججهانم

 .7 17-1١ ص ص «,م 1997 « سنوت 4 ددع « ةيسلدنأ تاسارد ةلجم «6

 :ةيبنجألا عجارملا : اًكلاث
 مردمتع (ظصتلع صقل :

 ةععالاعو 81ةممعوت طعقر ؟/01 . 12 تأ 13 , 1>ةتئأ5, 1908 - 1909 , 2م.522-6.

 طعومعصعما ( 8. طقوأ١ طعون عصعقل) :

 1156016 0ع 1'ظوموعمع 84نكان]صصقمع, طولك, 312155 مصعات١ 6-آعألعد, 1/811

.(01063 195001 

 5طقعاطأ (ق .5ءطشعطأ) :

 ظوون15دع لكتمع 815هزنع لس 1101 84نكاتانمقم, نناق 113غ 86وووط2 , 1953,

 (تهلدءاتمال لقص عمت 56).

 وطعم ( ناهد 0ع © طعا) :

 6 هدفا لعمل همك هاد !نناتكدمم» لاب آهزغ 54انكسا طقم مع 111501162, 36 ه6

 لعو ظفنلعو ةنوطعور [!دماعق, 1969 ,مم 239 - 7

 طمبطسما (كتردمات [011111079):

 طعام لو مرتع لايتالعر هناك, 1963, (15:50 انو نقض عمأ56 ).

 ١.؛





 رابتعرالاو رابتخا]ا نيب سلدنألا
 سلدنألا عايض ةساردل ةلواحم )

 (يومألا رصعلا ةياغن ىلإ حتفلا نم اهطوقسو

 سارهلا دمحم نب مالسلا دبع :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا داود جب 25 ين نا هاج داطدت رنط هاش طا حاط عك كام الا ها طاع هند

 رابتع.ا]او رابتخاالا نيب سلدنألا

 (*”سارهلا دمحم نب مالسلا دبع :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 مايأ ىلإ سيسأتلا ذنمو . حوزتلا ىلإ حوتفلا نم سلدنألا عايض بابسأ ةسارد : رابتخإلاب ىنعأ
 ليلحتلاو سردلا ربتخم ىلإ اهلاخدإو اهعم لماعتلا بجي ىتلا داوملا نمو .« سيلفتلاو سالفإلا

 هسفن يسلدنألا خرؤملا هب هافامو . الاثمأو ةمكحو ًارعشو ًارثن ةيسلدنألا قئاثولا : جاتنتسإلاو

 أدبي اهنم ذإ ؛ ءيش لك لبقو الوأ تاذلاف . اهاناعو اهعقوتو ةئراكلاب سحأ يذلا يسلدنألا باصملاو
 صالختسا نكميو « مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ صوكنلا عقي اهنمو ضرهنلا 0 ' 50 . ا

 . اهريغو سلدنألا ىلع قبطنت ىتلا ةيعوضوملا ةيعامتجالا نئسلا ىلإ لصوتلاو بقاوعلاو جئاتتلا

 ةليفك ةفاقث ءانب قيرط نع كلذو اهنم ةدافتسإلاو اهب ظاعتإلاو ةاسأملا هذه ىف ركفتلا : رابتعإلا

 ةيسفنلاو ةيحورلا تافآلا كلت نم هتاذ نيصحتو هسفن ةنايص ىلع رداق 2 قسانتم ىعامتجا خانم نيوكتب

 . كالهلا هيدوأ يف ممألاب يوهت يتلا ةيعامتجالاو

 هلل خاآرا] 51: 1,055 نزلا 000115111511011

8 
 آ01:. ثطل 15521212 21 15

) 16 

 ة0910519 7/35 قرح طن م0122[ ةتعلك اج طق ةهناطعتنم ؟ععلمر ه1 5مدتس مدن طع 11
 6©هدواتعمأ 10 اطغ 1511 0 1©0ةن202. ذآ - ختم نلان5 7/11265560 569ءاه1 ط011631[15 طق ق65 قل
 اهقممآ متم 260م5. هز "1هوو" جبع امال الع وزيواعتم همنع ىان03: 06 طع صحقتس ءدانكعد ؟؟لطتعط 0
 همدصاعط اعل غ6 طع لم مخدلا 02 8هكاتسم ثا جتتل هلابك. ل كوت م1 6262511976 12065 قط ل128 01
 ةاتعأل هولتوقذ ؟ةواتأت عد اطمن طع عوعورت عاتق رصاتكأ لعالم 1مم ةصعتعتلا فصل ة1151812 1203110-
 عوتتم اك, 00ءنطط عاق (ممعاتإلا مانم5عر, ما'01؟ءانطد ةنتل 5دزتأص عنز ةصل اصأم طاقامالإل ؟دتخاعم إل 5م6-

 هتهلتوأك هج (طنم مهعاتعات]ا هلل "ةوزمل, 8زن "مددت له والمم" رجع معقم اطقأ طع 10دك هك نتا
 ةمصسلقا مك ةطماتأل عرس متس طهأأط 2 هنت ع 220 2 م01 1[عقذ0هق 201 انور ع5ةمععأةللإل 00.

 آم ةطمتاب طكملهلانوز2 15 ه تعط عمور عدعمع 01 1؟اهدصأنع ككاا 12200 هغطزن هآ طءامع ةدللإا

 دا10160 50 05 0 اعدم ظنمدم 15 عال ع10انك, 270 50121 1عوؤوص زن 3[د5112 520185:

 ةعماج « ةيمالسإلا تاساردلاو يسلدنألا بدألا يف يلاعلا ميلعتلا ذاتسا « يسلدنألا بدألا يف ةلودلا هاروتكد (8)
 ا 1 1 هللا دبع نب دمحم كلملا

 ع.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 1 هدا سل ل ماع مالم ع وادق هاك ا هاج عاد جوايا ناحل كا طم ع ا جلا خا

 يهف |! يبوروألا بونجلا يف عقوم رخآ ؛ يمالسإلا برغلا ىصقأ يف يمالسإ رطق سلدنألا

 . ةيريبيألا ةريزجلا هبش اهيلع قلطيو « اهبونج يف ةينارصنلا ةكلمملا باب «كلذب

 ةريزجلا هبش لمشتل حتفلا لالخ تدتما دقف ٍ روصعلاو بقحلا بسح اهمجحو اهتعقر تفلتخا

 ةيخيراتلا بتكلا يف طوسبم وه امك .. امهم ًالغوت ةجنرفلا ضرأ يهو « ةريبكلا ضرألا لخاد ةلغوتم

 . ةيجنرفلاو ةينابسإلاو ةيبرعلا

 اوطّرف مهنأ عقو يذلا نكل زيجو فرظ يف مالسإلا ىلإ ةيحانلا هذه اومضي نأ نوملسملا عاطتساو

 يف بلغت نأ ىلإ ةظفاحملا عم عراصتي قدأ ةرابعب وأ لصاوتي طيرفتلا لظو ' اهب مهدهع لوأ يف اهيف

 : دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم لزع : لوألا أطخلا

 سلدنألا نم اقالطنإ ابوروا قارتخا ناك قراطو ىسوم : ةيمالسإلا ةدايقلا عورشم نأ مولعملا نم

 ؛ءافلخلا رابخأ يف ءافتكإلا» باتك يف درو صن نم اذه مهفن . . ىمظعلا ةيئيطنطسقلا ىلإ لوصولل

 نأ ىلإ هوزغ يف ىهتناو مورلا دالب يف لغوأ نأ دعب اهنطوتساو ةبطرق ىلإ قراط عجرو» سويدركلا نبال

 ملأ : هل اولاقف , رمتسملا يشملا لوط نم مهئدابأ تقلخو رفسلا ساّنلا لم ىتح شوحولاو مئاهبلاك ةمأ ىقل

 ةمور باب ىلع فقأ ىتح مكب ترسل ىنومتدعاس ول هللات : لاقو كحضف ؟ كيلع هللا حتف امب عنقت

 .''' (اوعجراف متئسو متللم دق اذإف ؛ هللا نذإب ىمظعلا ةينيطنطسقو

ع هلقنيو نودلخ نبا هدروي رخآ صن يف درو امك ىسوم ىلإ عورشملا بسنيو
 نأ هيف درو يرفملا هن

 ةيحان نم قرشملا يتأي نأ مزع اهمئانغ عمجو اهراطقأ خّودو سلدنألا نم حتف ام حتف امدعب ىسوم

ام ضوخيو سلدنألا بوردو هبورد ماشلا ىلإ زواجتيو ةينيطنطسقلا
 ةينارصنلا مجاعألا ممأ نم امهنيب 

 . "”ةفالخلا رادب قحلي نأ ىلإ مهل امحلتسم مهيف (ًدهاجم

يمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص ؛ ىدابعلا راتخم دمحأ روتكدلل قيقحتو ةسارد " ناديدج ناصن )١(
 ؛ ديردم ىف ة

 . ٠ 195521١9586 ديردم «رشع ىناثلا ددعلا «؛ غ4 ص

 ااا « بيطلا حفن ؛ اهلك. /:؛ نودلخ نبا خيرات )2

 ا

| 
ْ 
١ 
 ظ ١
| 
0 



 00 ا ا ا ال ل ال 2 تطاول داوم ول ا داو الام  شماو رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 دشارلا ةفيلخلا وه ابوروأ قارتخاو سلدنألا حتف عورشم بحاص نأ يربطلا هدروأ مهم ربخ يفو

 بتكو سلدنألا ىلإ ناوريقلا نم اشيج بدن نامثع نأ كلذو (فيس لاق) :١ هنع هللا يضر نافع نب نامثع
 نم ءاكرش منك ؛ اهومتحتتفا نإ مكنإو . سلدنألا لبق نم حتت امنإ ةينيطنطسقلا نإف دعب امأ : مهل
 ."7«مالسلاو رجألا يف اهحتفي

 هنكلو ديرف صن لوقي « نادوسلاو يلاوملاو ربربلاو برعلا نم رابك ةداق سلدنألا حتف يف عمتجا

 مسرب ؛[سلدنألا ينعي] اهيلإ زاوجلا ىلإ دادعتسإلاو نفسلا ءاشنإ يف قراط لخأف» : حاون ةدع نم مهم
 ةرشع :لتاقم فلأ رشع ينثا نم شيج يف ةرجهلل 4؟ ةنس نم مظعملا ناضمر رهش يف اهيلإ زاجف اهوزغ
 . 9( نادوسلا نم ةئامعبسو برعلا نم نيفلأو ربربلا نم فالآ

 : اهمهأ لماوعل زيجو فرظ يف ةيمالسإ ةيالو تحبصأ سلدنألا نأ اذه نم انمهي

 )١( يمالسإلا عافدنإلا ةوق .

 . حتفلل اهتيلهأو ةدايقلا ةفاصح ( ؟)

 . ةريزجلا يف اهرثانتو ةمكاحلا ةهبجلا عدصت (')
 . يطوقلا مكحلا نم ناكسلا رمذت (5)
 . حتقلا رصانع نم امهم ارصنع هلهأ ناك ذإ ؛ نادوسلا ىلإ برغملا مالسإ )2(

 عورشملا ممتيل ةجنرفلا دالب ىلإ يناثلا رطشلاب ىسوم أدتباو حتفلا نم لوألا رطشلا مت نإ ام نكل
 نب ديلولا نإف نودلخ نبا هدروأ ام بسحو .'*0ىمورلا ثيغم امهعمو قراط ىلعو هيلع يدون ىتح
 نيملسملاب ًررغ كلذ يف ىأر ذإ ؛ سلدنألا دالب لخاد لغوتلا يف ىسوم عم اًقفتم نكي مل كلملادبع
 ىلإ ىسومب وه عجري نأو نيملسملاب عجري نأ هيلإ هريفس ىلإ رسأو فارصنإلاو خيبوتلاب هيلإ ثعبف
 «يمورلا اًثيغم ناك لوألا لوسرلا نأ ودبيو « ىسوم مزع يف كلذ تفف , هدهع كلذب هل بتكو «قشمد
 نإ مث ( 6811014) ةيقيلج حتف متي ىتح هلهمتسا ىسوم نكل مولعم ره امك حتفلا يف هكراش يذلا
 ٠ .©0. . رمنوبأ همسا رخآ ًالوسر هيلإ فدرأ ديلولا

 هنأ اهنم ققحملاو ةئيس ةلماعم ىسوم لموعو . . قشمد ىلإ اوداع ةئالثلا ةداقلا نإف « نكي امهمو
 ىف هدافحأو وه شيعيل سلدنألا ىلإ ثيغم دوعي نيح يف ةتبلا ركذ هل دعي ملف قراط اّمأ « ًالماخ حبصأ

 . ١/ 7١5-3١5 بيطلا حفن , يرقملا : رظناو ؛ ٠٠ /5 , كولملاو الا خيرات غرف
 لع ا يلا رم كرا انج رس روحت رس سلتتاا والي كا 0
 , 3/1 « بيطلا حفن . ىرقملا ؛ 9١ص « ةعومجم رايخأ 2(

 , 7376-5070 ١ ١/ حفنلا « يرقملا (0)

 ؛ م



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سلدنألا ك0 ا ا ا ا ا

 ةيمسرلا ماهملا يلوت نم اوعنمي ثيح رصانلا ةفيلخلا طخس ىلإ اوضرعتي نأ ىلإ ةيومألا ةفالخلا لظ

 ,نايبشلا زامن# ىف اولخديو

 ؟ اًقح نيملسملا ىلع ةفيلخلا قفشأ له ؟ اًقراطو ىسوم مدقتسي ديلولا ةفيلخلا لعج يذلا ام نكل

 . . ؟اًنع فاخ رخآ ءيش وأ دسحلا اهعفاد ةرماؤم ةمث تناك مأ 0. . ةقباسلا رداصملا ضعب لوقت امك

 ةدايق دايز نب قراط ةيلوت يف اًقئاع ناك امك .(7”سلدنألاب ةسفانمو بغش رصنع ثيغم ناك دقف

 يلوي نأ دارا +هليلولا ميغا توم ةغبةفالدللا هيلرت دع ريق نب نسون ناهيات كوع اهل سلذألا

 | لو اهةةيباسلا ليي يزاسحلا رك «ةايث وب راق

 هلاومأ ىفصتساو هبذعف ريصن نب ىسوم هديس نأش يف قراط ىلإ ىغصأ امل كلملا دبع نب ناميلس ّنإ١

 قراط ةيلوت يف اًثيغم ناميلس راشتساف هيلع ريغت دق ثيغم ناكو قراط ىلإ سلدنألا ناطلس فرصي نأ دارأ

 , اورفك مهنأ اوري ملو هوعبتل اهءاش ةلبق ىلإ ةالصلاب اهلهأ رمأ ول : لاقف ؟ سلدنألاب هرمأ فيك : هل لاقو

 ."'!(هتيالو يف هل أدبو ناميلس سفن يف ةديكملا هذه تلمعن

 داعبإ نأ امك ةميخو جئاتن نم هيلع بّثرت امل اريطخ اًيجيتارتسا أطخخ ىبأر يف ناك أطخلا اذه نإ

 ريبدت نع اديعب ناك مالسإلا ءادعأ ءاهد نأ نظأ امو « اًضيأ هنم دشأ أطخ ناك سلدنألا ةيالو نع قراط

 ةفيزم رابخأ بيرستو ةيبنجأ تارماؤم اهردصم نيملسملا ةئتف لج نأ ذإ ؛ ةرماؤملا ماكحإو رمألا اذه

 نم اوناك ولو مهضعب ىلع سدلاو لب ةدايقلا نطوم نع مهضعب داعبإو نيملسملا ةداق نيب عاقيإلل

 ... نيملسملا ةداق يف ةانألاو ققحتلاو تبثتلا مدعو ةلفغلا نيلغتسم . . ةدحاولا ةرسألاو ءابرقألا

 يذلا ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع وهو ديدجلا يلاولا لايتغا يهف ىرخألا اّمأ ةدحاو كلت
 ؛هب ةحاطولل تكيح ةرماؤم نأ ريغ حتفلا يف هدلاو ةمهم عبات دقو احلاص ًالجر ناك دقف . . . هدلاو ه 1

 . ىلصي بارحملا يف مئاق وهو ليتغاف

 نم نيتنسل هولتقف ناميلس ءارغإب زيزعلا دبع هنباب سلدنألا ركاسع تراثو» هنع نودلخ نبا لوقي

 هيلع قش ناميلس نأ «ةعومجم رابخأ» يفو «2١١١ ةريثك نئادم هتيالو يف حتتفاو الضاف ً(رّيخ ناكو هتيالو

 1١١7-1١9. «سلدنألارجف ءسنؤم نيسح؛؟٠81-78 55/١ , حفنلا « يرقملا (0

 . 7351/١ حفنلا « يرقملا ؛ ١6١ /5 « ربعلا « نودلع نبا 20(

 ,.79 0 ةعومجم رايخنأ ءلوهجم فلؤم )0

 ليلجلا انذاتسأل ىدهملا باتكلا ىف هتبطخو دايز نب قراط : انثحبب رظناو ؛ ١7/7 ؛ بيطلا حفن «٠ يرقملا )٠١(

 ةيبرعب رثكأ لب ةرم بطخ ميظعلا دئاقلا نأ انتبثأ دقو 5١" , "4 ه ص « ةيمالسإو ةيبرع تاسارد . ركاش دومحم

 ءاغلبلا ضعبل راذتعالا نود رابكلا نيثحابلا ضعبل راذتعإلا عم نفسلا قرحأ هلأ ةصاخ ةسارد ىف نيبنسو ةحيصف

  !!نيثحابلا ريغ
 )١١( ربعلا « 5/١61١.
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 الو اروع ل ل ال ل اسال02-010 2 52 وجت بودل حن راعابو كد ذت داو رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 ندم حتف يف نسحلا ءالبلا ىلبأ دقو « هدلاو بناجب ناك لجرلاف ٠ رمأ نم نكي امهمو ”2١1 هلئق
 :ةعومجم رابخأ بحاص لوقي نيملسملل امامإ ناكو « راقولاو حالصلاب افورعم ناكو ةيسلدنأ نوصحو
 ىتح (روهش لاو نود نويسلدنألا لظ دقو . ه 944 ةنس لتُق .2''«ةريثك نئادم هتيالو يف حتتفا دقو»
 . سلدنألاب ليتق مكاح لوأ اذه ناكو ١" ؟” ىسوم تخخأ نبا يمخللا بيبح نبا بويأ اوضترا

 خرؤملا لوقي نيحلاصلا مهماكحب ةناهتسإلا وهو « هس بعص اًياب مهسفنأ ىلع برعلا حتف دقو
 ؛ نينثالا لمع لمكأ زيزعلا دبع نأو قراط لمع لمكأ ىسوم نأ ناسنإلا ركذ ولو :١ سنؤم نيسح روتكدلا
 نأ ولو اهنم نسحأ عضو روسيملا نم نكي مل ةمّكحُم ةطُخ ىلع دالبلا هذه حتف يف اوراس برعلا نأ نابتسال
 . 19! «كلذ نم ريخ ىلإ قسفو امل دالبلا حتفل ةطخ عضيل عمتجا نييركسعلا رابك نم برحلل سلجم

 برغلا يف ةيرشب تاقاط رّجف يذلا مالسإلا ىلإ ةرباربلا هناوخإو قراط غوبن سنؤمروتكدلا عجريو
 نم مالسالل نكي مل ول ': لوقي ٠ اًعم ملسلاو برحلا ناديم يف ًالاّعف ارمثم اًهيجوت اههجوو يمالسإلا
 يف حورلا هذه مألسإلا ثب دقو فيكف هافكل ليلجلا لمعلل هموق ضاهنتساو لجرلا اذه لاثمأ نيوكت الإ رثأ
 . 2 «دجو متأ ىلع هققحو هتقو رصقأ يف اذه لعف دقو فيكو هتيار هتلظأ ناكم لك

 لامهإلاو لزعلاب ميظعلا حتفلا ىلع مهتأفاكف مهردق قح لاجرلا ءالؤه رّدقت مل ةيومألا ةفالخلا نإ
 عفادب الإ كلذ امو « ميظع دئاق لتق ةميرج نع توكسلا لقألا ىلع وأ لتقلا ىلع ضيرحتلا امبرو
 لالخ نظلا ءوس نوعيشيو نتفلا نوبي ؛ مالسإلا ىلع ةسوسدم تاهج امإ اه ءارو يتلا تارمؤملا
 . سفانتلاو دسحلا عفادب تناك امبر وأ قشمدب مكحلا ةزهجأ

 مامأ ىرايح اًمئاد فقن انلعجي ام اذهو « ثبعلا نع ناصت ءالقعلا لاعفأ نإف ءيش نم نكي امهمو
 عورشم ضاهجإ وأ هيف ريسلا ةلقرع وأ : حوتفلا نم حتف فقول تثدح يتلا تاءارجإلاو لاعفألا ضعب
 يتلا ةبيطلا تاردابملا ةبراحم وأ «ةكرابم رع لق وأ ٠ ليلج لمع حور قاهزإ وأ . مهم يراضح
 يف رارمتسإلا فاقي إل ةيفخ تارماؤم ةمث تناك هنأ دعبتسأ ال ينإف  كلذل ةدناسملاو عيجشتلا قحتست
 اهدودح نيمأتلو ةيمالسإلا ةوعدلل ةيجيتارتسإلاب ىعولا ةلقو رظنلا رصق نإف ؛ نكت مل نإ وأ «حتنفلا
 ناك ناميلس نأ مولعملا نمو « كاذنآ سلدنألاب عقو ام ءارو اناك « اهب ةقدحملا راطخألا لاصئتساو

 7١ ص )١١(
 .١73ص (10)

 . 760/١ , برغملا , ديعس نبا )١5(
 )١6( سلدنألا رجف ٠.1١99.
 هسفن عجرملا() . ١١8.
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 ياءاحوعلاو عباناقللا نورنا: ييفلالق الاب توزع ا املا نوم ا ا يا م

 ناك ام قافخإلا نم ناكو ةملسم هيخأ ةدايقب اشيج ثعبو « ةينيطنطسقلا مورلا ةمصاع حتفب امتهم

 اذكهو . . هيلع درمت هنأل ؛ ناميلس مايأ لتق ميظعلا حتافلا ملسم نب ةبيتق نأ امك « ةلوقعم ريغ بابسأل

 ءالؤه ١ : برعلا نع مجعلل نايح ةلوق لعلو « ةبرعلا تاذلا نم ةئشان تناك حوتفلا تاقوعم نأ ىرن

 ةبيتق ىلع درمتلا ةداق ضعب ربخ امدعب اهلاق دقو !"١ «اضعب مهضعب لتقي مهرعدف نيد ريغ ىلع نولتاقي

 مهنإف» : مهيلع برعلا موجه دنع هموقل ةجئرفإلا كلم هلاق ام اهنم بيرقو ؛؟ ةيداملا ةمواسملا هلوبقو

 ةناصح نع ينغث بولقو ددعلا ةرثك نع ينغت تاين مهلو ؛ مهرمأ لابقإ يف مهو هرداصي نم لمحي ليسلاك
 , ةسائرلا يف اوسفانتيو ؛ نكاسملا اوذختيو . مئانغلا نم مهيديأ ئلتمت ىتح مهولهمأ نكلو ؛ عوردلا
 100 وجب ىلع يتعب وعتساو

 : ةريزجلا هبش حتف لامكتسا مدع : يناثلا أطخلا

 ةرخص لثم ودعلا اهيلإ ىوآ يتلا بويجلا ضعبل نيحتافلا لامهإ ةليبولا ةيجيتارتسإلا ءاطخألا نمو

 شيج نم نيراف طوقلا شيج نم لولف عم ويالب دئاقلا اهيلإ أجل دقف ؛ ةيربتنك يف عقت يتلا ويالب
 ريصن نب ىسوم اهلصو دقو 8 اجنودافوك اهمسا ةراغم يف مهنم اوعنتماو « نيملسملا

 ىسوم نكل « قشمد ىلإ روف ةدوعلاب ديلولا ةفيلخلا رمأ يمورلا ثيغم هغالبإ ناّبِإ سلدنألل هحتف يف
 نوكيسو اهحتف يف مسحلا بجي يتلا تاهجلا ضعب حتف هكراشي نأ يف هبغرو ةفيلخلا لوسر فطال
 كانه ماقأف « كل نصحو وراي نصح حتتفاو ةراغملا غلب ىتح هعم ىشمف « منغلاو حتفلا يف هكيرش

 .""”رضخألا رحبلا ىلع ويالب ةرخص اوغلب ىتح ايارسلا ثيو

 « ةرومعملا نم ةهجلا هذه يف حتفلا ةدايق نع امهلزعو قشمد ىلإ قراطو ىسوم بحس نأ ودبيو

 باعشلا كلت ماحتقا نع عجارتت ايارسلا كلت لعج « ىسوم نب زيزعلا دبع ديدجلا يلاولا لايتغا مث

 هسأر ىلع نكي مل ةرخصلا راصحب فلكملا شيجلا نأ  مثإب سيل نظلا ضعبو  روصتأل ىنإو « ةرعولا
 ةنمآلا «مهدعاوق» ىلإ مهتدرع تناك امبر وأ « مهسفنأ ءاقلت نم ةردابملا نوذختي نولوؤسم داوق وأ دئاق

 ضعب نم كلذ مهفن . . ةيركسعلا مهتايلمعل ةعبتتملا ةرمآلا ةهجلا بايغو مهنع ددملا عاطقنا ببسي

 , ط[[.85/0 ويالي نع راصحلا كف ةبسانمب ةدراولا تارابعلا

 . ٠١5/48 « خيرات « يربطلا (10)
 . 17/4/١١-775 بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن « يرقملا (1)

 .7ا!"/١ هسفن ردصملا )١9(

 ١اغ



 2 ب امج 3 نر نوداب ارم نال ب هرج هع عار كنود كان تاجر دكت قالو مارس سا ناعما راسبتعالاو رابتخالا نيب سلدلالا

 مايأ ٠ ةبطرقب هدلب لهأ ةعاط نع ةنيهر « ةيقيلج نم شيروتسا لهأ نم وهو « جلعلا اذه ناك دقل

 لولف عمجو ةبطرق نم ٌرفف « قشمد لبق نم سلدنألاب يناثلا يلاولا يفقثلا نمحرلا دبع نب رحلا مكح
 نم9/ ماع يأ سلدنألا حاتتفا نم ةسداسلا ةنسلا يف كلذو نيملسملا ىلع راثو « سلدنألاب ىراصنلا

 ولا

 شيروتسا ةيحان يف سلدنألا هحتف يف غلب ريصن نب ىسوم نأ : ىلوألا : نيتقيقح مامأ نآلا نحف

 « هدلب لهأ ةعاط نع نيملسملا يديأ يف ةئيهر ناك اذه ويالب نأ : ةيناثلاو . ويالب رخص ىلإ ةيقيلجو

 ناك هرارف ريبدت نإف « كلذك كلذ ناك نإف ؟ريصن نب ىسوم وه ةيحانلا كلت نم ةنيهر هذخأ يذلا لهف

 نب زيزعلا دبع ريمألا لايتغا دعب اهيلإ ةيالولا مكح لقتنا يتلا ةبطرقب عقو يذلا بارطضإلا مضخ يف
 ًالجر ناكو ىسوم تخأ نبا بيبح نب بويأ مهيلع نويسلدنألا ىلو امدنع كلذو . . ريصن نب ىسوم

 هناكم دعقو تقؤملا يلاولا لزع رحلا ىلوت امدنعف « ةبطرق ىلإ ةيليبشإ نم ةرامإلاب لقتناف « احلاص

 جلع مهل برعلا ةبلغ دعب , سلدنألاب ىراصنلا لف عمج نم لوأ» : نيخرؤملا نم دحاو ريغ لاق « ةبطرقب
 ريمألا مايأ ةبطرق نم برهف , هدلب لهأ ةعاط نع ةنيهر ناك ةيقيلج نم شيروتسا لهأ نم ىالب هل لاقي
 ىهو اهحاتتفا نم ةسداسلا ةنسلا يف كلذو سلدنألاب برعلا ءارمأ نم يناثلا يفقثلا نمحرلا دبع نب ّرحلا

 كلملا يقبو ٠ دالبلا اوكلمو هودرطف نحرلا دبع نب رحلا بئان ىلع هعم ىراصنلا راثو ةرجهلا نم 94 ةنس

 . ")اكلم نيرشعو نينثا هللا نيدل رصانلا مايأ رخآ ىلإ مهنم كلم نم ةدع ناكو نآلا ىلإ مهيف

 جولعلا أبع نأ دعب « يبلكلا ميحس نب ةسبنع مايأ نيملسملل هبرحب ماق ويالب نأب يزارلا لوقيو

 لخأ هتقو نمو ٠ هضرأ نع عفادو ) رأثلا بلط ىلإ مهب امس ىتح مهحئارق ىكذأو رارفلا لوط مهيلع باعولا

 ال اوناك دقو . مهميرح نع ةيامحلاو مهضرأ نم مهيديأب يفب اًمع نيملسملا ةعفادم يف سلدنألا ىراصن

 لسع نم الإ شيع مهل امو ةوسن رشع وحنو ًالجر نيثالث رادقم يف يقب نأ ىلإ اعوج هباحصأ تامو جلعلا

 مهرمأ نيملسملا ايعأ نأ ىلإ اهرعوب نيعنتمم ولازامو ؛ ةرخصلا قورخ يف مهعم (ايالخ ) حابج يف لحنلا

 ةرثكلاو ةوقلا يف كلذ دعب مهرمأ غلبف ؟ مهنم ئجي نأ ىسع ام اجلع نوثالث : اولاقو ؛ مهورقتحاو

 . 2( ةمسلا هذهب نيروهشملا كولملا ءامظع دج شنوف ذإ هدعب كلمو . هب ءافخال ام , ءاليتسإلاو

 )٠١( قباسلا ردصملا . 00/4" .
  1١١م" . هسفن ردصملا :

 )١6( هسفن ردصملا . ”١971١579 .

 عا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-0-2-2 6 ل لم ل لال ل ع ع ع ع ع م عع ع عم

 تونحا نمو ةرخصلا كلت راقتحا لآ ١ : لاق نايح نبا نع قبس ام لقن هنأ ودبي يذلا ديعس نبا لاق

 هللا اهربج نآلا مهذي يف ةبطرق ةرضح نإ ىتح : ةميظعلا ندملا اهيف ناك نم بقع كلم نأ ىلإ . هيلع

 .'0(هسفن ةسبنعل ةنلطسلا ريرس تناك ىهو ؛ ىلاعت

 ةيالو نابإ هتروث يف رمتسي هيلع اوردق نأ دعب مهيديأ نم نوملسملا هتلفأ يذلا جلعلا اذه دجنو

 كملا دبع نب ماشه هآلو يذلا باحبحلا نب هللا ديبع ةيالول اعبات ناك يذلا يلولسلا جاجحلا نب ةبقع

 سلدنألا ىلإ ىصقألا سوسلا ىلإ ةجنط ىلإ شيرعلا نم هل ناكف ؛ سلدنألاو ةيقيرفإو رصم ناورم نبا

 ةبقع ىلوف هدالوألو هل اًيفاو لظ كلذل ةبقع دلاو جاجحلا قيتع باحبحلا ناكو . .كلذ نيب امو

 ماع لك يف نيكرشملا دهاجي ( ةبقع ) ناكو .. ةناطلس نم ءاش ةيالو ةيأ يف هرّيخ امدعب سلدنألا

 ريغ اهلك ةيقيلج هتاحوتف تمعو ةنولبنبو ةيقيلج حتفو ةنوبرأ ةئيدم حتف ىذلاوهو نئادملا حئتفيو

 اوداع ىراصنلا نأ ودبيو اهزواجتو اهحتتفا دق ىسوم ناك ىحاونلا هذه نأ مولعملا نمو . ("؛”ةرخصلا

 .ةيناث ةرم اهودرتساف

 مصعتسا نأ دعب « ةقطنملا كلت يف هتوق ترشتساو دسأتسا دق « جلعلا اذه نأ وه انمهي ىذلاو

 دحأ عطتسي ملو «ريصن نب ىسوم دعب نيملسملا نع عنتماو « ةقهاشلا لابجلا كلت نم فهك يف بيجب

 نإ هتهجاوم ىلع مهتردق يف اوقثوو . . هشيج اولقتساو هتوقب اوناهتسا مهنإ لب هيلع ءاضقلا الو هلازنتسا

 ةعفادم يف لسبتسا اًشيج مهنم نوكيو مهريغو طوقلا ىراصنلا لولف عمجتسي هب اذإف « مهيلع أرجت
 عستت تقلطنا يوق نايك تاذ ةكلمم نوكي نأ عاطتسا ىتح مهيديأ نم نكمأ ام صالختساو نيملسملا

 « ةريطخ ةئطاخ تارارق ذاختا ببسب ائيأر امك كلذو . . ًةعساش اًدالب تحاتجا ىتح ائيشف ائيش اهترئاد

 سلدنألا رومأ رييست يف طيرفتلا مث « نيميظعلا نيدئاقلا عم لمعلا ناك امك عينش وحن ىلع اهذيفنتو

 ىلع اَيلاو هدلاو هفلخ يذلا زيزعلا دبع لايتغا ىلع مادقإلا مث « نيدئاقلا ةفيلخب « مامتهإلا مدعب

 يف رثألا أوسأ اهل ناك تابارطضا يف سلدنألا عقوأ امم ؛ دوعي امثير كلذ ناك امبر « هنع ةباين سلدنألا

 يف ةماعزلا اهل تناك ةلود نوكتل ؛ دحوتتو عسقت نأ ةيداعملا بويجلل ةصرفلا ةحاتإو حتفلا عجارت

 لك لبق قشمدب ةيبرعلا ةرادإلل ناك اذكهو . . . اهنم ةيطرقلا اميس الو ةرئاثلا ةينارصنلا رصانعلا ةيوقت

 ضاهجإلو سلدنألاب يمالسإلا دوجولل ةداضملا ىرقلا نيوكتل لاجملا كلذ يف رفوألا ظحلا ءيش

 . هللا امهمحر قراطو ىسوم نم لك اهب علطضي ناك يتلا ايلعلا فادهألاو دصاقملا

 : . 18 /7 ؛ بيطلا حفن «١ يرقملا (19
 . اقباس تدرو يتلا اهسفن ةغيصلاب هسفن ربخلا يراذع نبا درسي انهو . 19/7 , برغملا نايبلا « يراذع نبا )١5(

 حذو



 هس هوو هوو دعم ع وو ها ع اها او حبي عاف لع هياعا ع يدي ما ع نو كم هللا طرح ع لاعب ماع اع هاو هع ماع ماع رايتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 : ةيلبقلا ةيبصعلا : ثلاثلا أطخلا

 كلذ «حتفلا ةيادب يف اهراوأ تلعتشاو اهعفاود تدتحاو اهؤابو ىرشتساو اهقرع ضبن يتلا كلت

 ةنازرلاو ةمكحلاب مهنودوقيو نيدلاب مهنوسوسي نيحلاص لاجر ةدايق تحت اوناك امدنع نيحتافلا نأ

 ةباجتساو ةهفات فادهأل ةمدخ ةيلهاجلا تاعزنلا راهظإل ةصرف ةمث نكت مل ؛ ةنسحلا ةودقلاو لدعلاو

 ىوتسم يف اونوكيل ًالهأ اوسيل ْنَم اهالوتو ةحاسلا نع ةدايقلا كلت تباغ امدنع نكل ةفرحنم تاءادنل

 تضاغو ينيدلا عزاولا فعض املك دوست يتلا ةيضرملا ضارعألا كلت رهظت تأدب ؛ ةيمالسإلا ةلاسرلا

 . . . ةيححورلا ةرطيسلا

 عارصلا اذه قلطنا دقو هسفن يومألا ماظنلا لخاد ةينميلاو ةيسيقلا نيب فينع عارص كانه ناك دقف

 تناكو» : سنؤم نيسح روتكدلا لوقي اهنم مهم ظح يمالسإلا برغلا لانو ميلاقألا ىلإ ةمصاعلا نم
 - ٠١١ )كلملا دبع نم ديزي امه ةيلبقلا ةيبصعلا يف اقارغإ نييومألا دشأ نم نينثا ىلإ نيملسملا ةفالخ

 نب ديزي ناك دقف (ما/21 . 114 / ه١؟8 )٠١6  كلملا دبع نب ماشهو ( مالا4 - ط1. / هه

 اورفث ىتح ىذألا ناولأب ةينميلا بقعتو هلتق ىتح هبراحو بلهملا نب ديزي بضغأ ؛ لويملا ىرضم كلملادبع
 مهبولق يف تكرحتو (طهار جرم) داقحأ مهيلإ تداعو هيلع ةروثلاب مهسوفن تألتماو هئادعأ ىلإ اولامو هنم

 نودهطضي اوذخأف تايالولا يف مهدي قلطأف ؛ ةينميلا ةيبلكلا ىلإ هرمأ لوأ ليمي ماشه ناكو ... اهتاراث
 نم اه ءادعأ دهطضت اضيأ تراس يتلا ةيسيقلا دي قلطيل اهدي ضبقف ةيئميلا فعضي نأ هل ادب مث ةيرضملا
 1190 ةشنلا

 ةيوضنملا ةيبرعلا لئابقلا لخاد تلاس يتلا ءامدلا نم بجعلا هلخأي ةبقحلا هذه خيرات حفصتي نمو

 لئابقلاو صاخشألا نيب ناك يذلا ريرملا عارصلا سكعتل رصعلا اذه تايبدأ نإو .نييومألا مكح تحت

 ةسايسلا نأ مهملاو « اًبرغو اًقرش ةيمالسإلا تاحوتفلا ريس ىلع رثألا أوسأ هل ناك امم « بازحألاو

 اًئيس اساكعنا سلدنألا ىلع اهرثأ سكعنا دق ىرخأ داعبإو ةليبق بيرقت ىلع اًبلاغ موقت تناك يتلا ةيومألا
 اهتلعجو روغثلا ضعب تغرفأو حوتفلا تأّطب ةيراحتنا تاعازنو بورح ةينميلاو ةيسيقلا نيب تعقوو

 . ةجنرفلا نم وأ طوقلا نم ءاوس نيصبرتملا ىراصنلل ةضرع

 راث دقل : لاوحأو تاروث نم سلدنألا ىلغ ةيلبقلا ةيبصعلا هرج ام.نايبل طقف خيلاثم ىطعنسو

 لصاتست نأ مهتروث تداك دقو « هنايب يتأيس امك مهتسايس ءوسل برعلا مهماكح ىلع ةبراغملا ربربلا
 ةيبصعلا نأ الولو راطخألا ةهجاوم يف ةمزاح تناك قشمد نأ الول يمالسإلا برغلا يف يومألا دوجولا

 . كرتشملا ودعلا مامأ تّقخ ةيبرعلا ةيلبقلا

 )١6( سلدنألا رجف « "147 .

5 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا كم ممم ممم ممم همم همم همم ممم همام همم هم دسم هس م هم هم مس همم هس مم ممم

 رابك اهيف عرصو ربربلا مامأ برعلا اهيف مزهنا يتلا كراعملا مظعأ نم 37 ةرودقب ةكرعم تناك

 امزهنم شيجلا نم ريثكلا رفو .2"" شيجلا نم فالآ ةرشع عم ضايع نب موثلك مهسأر ىلعو ةداقلا

 ثلثو مزهنم ثلثو لوتقم شيجلا لهأ ثلثف ١ : نيخرؤملا ضعب لوقي امك رمألا ناكو ةيقيرفا وحن
 .(0روسأم

 « تطبّض دق اهدجو هنأ ريغ ةجنط ىلا ءىجتلي نأ ىلإ  موفلك خأ نبا وهو  رشب نب جلب رطضاو
 ًاراصح اهيف رصوحف اهلوح اميف نيريثك ريخو نارمع تاذ ةنيصح ةنيدم ىهو , اهلخدف» هتبس وحن هجتاف
 امم نيموي ةريسم هنم اورفقأو شاعمو عرز نم ةنيدملا لوح ام ربربلا ذخخأو « قييضت دشأ قيوضو ؛ (ديدش

 ىلع اوفرشأو دولجلا ولكأو مهباود اولكأ ىتح اوعاجف ؛ لكألا يف ةقناخ ةمزأ شيعي رشب شيج لعج

 اوهجتاف« ماكحإلا ديدش ىربربلا راصحلا ثيح ؛ربلا ةيحان نم ةاجنلا يف لمأ مهل نكي ملو« كالهلا

 ىلإ اوبتكف «عيمجلا ءادعأ ربربلاو يومأ رشب شيجو ةيومأ ةيالو يهو «سلدنألاب مهئاوخإ وحن

 مهكاله هرسو مهب لفاغتف ةيبرعلاو نينمؤملا ريمأ ةعاطب هيلإ نوتميو هنوثيغتسي نطق نبا كلملادبع
 مهدمأ ؛ كالهلا كشو ىلع هتبسب مهناوخإ سلدنألا برع ضعب ىأر املو « هناطلس ىلع مهفاخو

 مولل ضرعت دقو « مادإلاو ريعشلاب امهنحش دق نيبراقب مرحألا دايز نب نمحرلا دبع همسا محل نم لجر
 . . عوج نم ينغي ال اريسي ارزن الإ ةديدشلا مهتاجاحل ةبسنلاب نكي مل كلذ نكل نطق نبا نم عيرقتلاو

 شيجلا اذه كلهل مهل ءاذغ كلذ ناكف لقبلاو بشعلا تبنف رطملاب مهمركأ هناحبس هللا نأ الولو

 هعلخي نأ لخد اذإ جلب نم فاخ دق نطق نب كلملا دبع ناك دقو ؛ ةيمأ ينب شويج ةريخخ نم مرمرعلا

 «سئايو لئاه شيج هعمو كلملا دبع نب ماشه رمأب ةيقيرفإ ىلع ىلاولا هنأو اميسال هنود رمألاب دبتسيو

 نم ضايع نب موثلك شيج هل ضرعت امل ضرعتي ال ىتح نمآ ناكم يف رارقتسالا ىلإ ةجاحلا ديدش
 اوجرخأف ؛ سلدنألا ربرب هيلع راث نأ دعب جلبب دجنتسي نأ ًريخأ رطضا نطق نبا نأ ريغ « ءائفلاو كالهلا

 يف برعلا اوعبتتو .. بوردلا فلخ يتلا نئادملاو ةقرتسا برع اوجرخأو ؛مهولتقو ةيقيلج برع

 جلب اهيف ةتبس ذإ ؛رفم نم هل سيلو ةبطرق هراد رقع يف هومجاهي نأ نطق نبا فاخف ؛؟ . . مهولتقو قافآلا
 نيرشلا نوهأ باكترا ىوس همامأ سيل ذإ ؛ ةطباض ةمزاح ةيربرب ةموكح ةجنطبو ةءاسإلاب هل مّدق دقو

 « مهيف برغرم ريغ بيرقلا سمألاب اوناك نيذلا ماشلا لهأب داجنتسالا وهو الامتحا نيرطخلا لقأو

 ىلإ مهلّمحو مهرّهج برحلا نم اوغرفو ربربلا ؛ كرتشملا مهودع ىلع هل اوضق اذإ مهيلع طرتشاو

 نود ةلمج ةيقيرفإ ىلإ مهلمحي نأ ادهع هيلع اوذخأو اًدهع هوطعأو «كلذب ماشلا لهأ يضرف «ةيقيرفإ

 . فلؤملا ركذ امك هنم ةيبق الو وبس رهن ىرجم ىلع ترهات تسيلو ٠ 15-175 « قباسلا عجرملا (1:)
 . 5١١ سلدنألا حاتتفا ٠ ةيطوقلا نبا (70)
 . 75 . ةعومجم رابخأ (؟4١)

 ءاط6



 ها ا ااا ا اع هلم هد 55 حو د د تا ال اك رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 فرط نم ةدهاعملا هذه ذيفنت ىلع نطق نبا نئمطي ىتحو . ربربلا رطخ ىلإ مهضرعي الو مهنيب قيرفت

 011 مأ ةريزج يف مهضعب نهر ةرشع مهداوق نم دنج لك نم هرطعي نأ » مهيلع طرتشا هنإف ؛ جلب

 عاطتسا دقف ؛ ربربلا درمت ىلع ءاضقلا وهو اهنم لوألا رطشلا ذفنو ةدهاعملا هذه تمربأ اذكهو

 « تدارأ ام ةبطرق ةرامإل ققحيو مهيلع ةمهم تاراصتنا زرحي نأ ربربلا ىلع اًظيغ زيمتملا جلب شيج

 ناك امك ةيقيرفأ ىلإ ةدوعلاب ماشلا لهأ نطق نبا بلاط ربربلا رطخ لازو اهرازوأ برحلا تعضو املف

 هنأل ؛ مهباسح ىلع ًالاسرأ ةيقيرفإ ىلإ اوجرخي نأ مهدارأ نطق نباف ؛ فالخلا عقو انهو ءطرشلا

 : مهل لاقف» .. . نيعمتجم لإ اوجرخي نأ اوبأ مهنكل « ةيقيرفإ ىلإ اعيمج مهلقنت نفس هل تسيل

 مهيلع نوهأ رحبلا ججل يف مهفذقف « ةجنط ربربل مهضرُعُي نأ ديري هنأب هيلع اودرف « ةتبس ىلإ اوجرخا
 . هعلخو نطق نبا ىلع بوثولا الإ ماشلا لهأ ري مل دحلا اذه ىلإ فالخلا عقو املف ؛ كلذ نم

 ةريزجلا ىلاو كسمأ دقو: ةنتفلا مضخ يف شطعلاو عوجلا ىلإ | اوضرعت ةريزجلاب نئاهرلا نأ عقو

 نم دنجلا بلطف ؛ اشطع قشمد فارشأ نم د ل

 اجلب اوفسعف ةدحاو ةملك ىلع اهلك نميلا تراثو رمألا لوأ ىبأف « ىناسغلا يف نطق نبا مهيطعي نأ نأ جلب

 نم ةماعن خرف هنأك هراد نم هوجرخأف نيعستلا غلب دق امره اًحيش ناكو «هنيبو مهنيب ىَّلْخُي نأ رطضاف

 .1لالدإلاورراشتالا يف اناهم إذ فر ابو وعر رقت فيو نع ولايه هوبا مورق ربا

 ةيمأ : نطق نب كلملا دبع ينبا ةدايق ثحت دلبلا لهأو ربربلا دحتا لب دحلا اذه دنع فقي رمألا تيلو

 نب نمحرلا دبع مهيلإ زاحناو مهئامد نم رطقت امهفويسو ربربلا اعجارو امهيبأل اراث نيذللا نطقو

 مهعمو اولبقأو ؛ لعف ام كلملا دبعب لعف هآر امل هشيج نم بحسنا هنكل جلب باحصأ يف ناكو «بيبح

 جلب شيجو فلأ ةئام نم رثكأ مهعمج راصف « ةنوبرأ بحاص يمخللا ةمقلع نب نمحرلا دبع اًضيأ

 نم نيدي رب ىلع . (217 بلو ميلقإ نم هروطرب هوقأ ىّمسي عضومب ةكرعم تعقوو ءرشع ينثا يلاوح

 ةمقلع نبا باحصأ نم ليتق فالآ ةرشع نع ةكرعملا تفشكناف ."”!”ةعومجم رابخأ يف امك ةبطرق

 هرطضا يذلا هسفن رشب نب جلب راوغملا لطبلا عرصم نعو جلب باحصأ نم فلأ نعو كلملا دبع ينباو

 سراف دعي ناكو « ةمقلع نب نمحرلا دبع هلتق ىلوت دقو . اهضرخو ةكرعملا هذه لاعتفا ىلإ دنجلا

 . هنود نتومأل وأ هنلتقأل هللاوف مهجلب ىنورأ :١ هلوح نمل لاقذإ ؛ سلدنألا

 .198-79 « قباسلا ردصملا )١9(
 . 71/7 ١ برغملا نايبلا « يراذع نبا ؛ 557-47 ص « ةعومجم رابخأ . لوهجم فلؤم (0)
 ع سلال دنألا حاتفأ خيرات « ةيطوقلا نبا (1)
 . 14 ص (0)
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 تاءاطعلاو تايلفقتلا نم نورق : سلدنألا 1 0 ا ا اكو اود اطل هاو ألا وام عل تن هس تنل

 هعرد مُك باصأف ؛ مهسلا هيلإ قوفف وأ .""”نيتبرض هسأر ىلع فيسلاب هبرضو هشيج هيلإ محتقاف
 ةعاربو امادقإو ةعاجش برعلا ةداق ربكأ نم هنأ تبثأ يذلا اًجلب نإ مهملا "47 همسج ىلإ مهسلا لصوو

 ةملس نب ةبلعث هدعب ةدايقلا ىلوت مت . هداوق ضعب دي ىلعو ةيلخاد ةكرعم يف اعيرص طقس برحلا يف
 نب نمحرلا دبع امأ . ربربلاو برعلا نم دلبلا لهأ اهيف هرصاح يتلا ةدرام ةنيدمب مصتعا يذلا يلماعلا

 ةبلعث ىقبو رمألا لوأ ناك ثيح ةنوبرأ امبرو « لامشلا يف يأ رغنلا يف طابرلا ىلإ فرصنا دقف « ةمقلع

 ةئيمث ةصرف تناح نكلو دلبلا لهأ ةزجانمل هعم نمب هدجنتسي ةبطرقب هتفيلخ ىلإ لسرأو روصحم

 مهيلع جرخو مهترغ هبلعث رصبأف ديعلاب اولغشناو اورشتناو ىحضأ وأ رطف ديع دلبلا لهأ رضح ذإ ةبلعتل
 « مهعيبي راصو نوديزي وأ فالآ ةرشعب يبسلا نم لبقأف مهيرارذ ىبس مث اًعيرذ ًالتق مهلتقو مهمزهف

 موقلا قهرأ دقو « دوتعب رخآلاو بلكب مهدحأ عاب ىتح ةصقانملاب مهفارشأو موقلا خايشأ عيبي ناكو
 . 77( فرفأ نم

 نب ماشه ىلإ رمألا غلب امك « اهبحاصب اولصتاو ةيقيرفإ ىلإ سلدنألا لهأ حلاص نم دفو رفاس دقو
 , نيئمؤملا ريمألو هل انتعيب لخأيو انعمجي لاوب انثغأ نأ» اهيف « هيلإ مهلئاسر تلصو امك « كلملادبع
 ماشه ىلوف . ""!انيرارذ ىلع ودعلا انفخو لتقلا انانفأ دقف ؛ ةدحاو ةوعد ىلع نادلبلاو ماشلا ريصي ىتح

 لصوف سلدنألا ىلع ىبلكلا رارض نب ماسحلا راطخلا وبأ يلوي نأ هرمأو ةيقيرفإ ىلع ناوفص نب هلظنخ
 يبسلاو ىرسألا قلطأو كلذ لطبأف « ةمئاق فارشألاو يرارذلا عيب قوسو ًالجر نوثالث هعمو ةراصملا
 , ""!ةيفاعلا ركسع ركسعلا يمّسف

 ىلع ماشلا لهأ عزوو سلدنألا نم ةنتفلا سوؤر جرخأو رمألا لوأ ةنسح ةريس راطخلا وبأ راس دقو

 ٠ هيلع بغاشت تراص ةيسيقلا نأ ودبي نككل « عيمجلا يلو نوكي نأ لواحو « سلدنألاب روك

 بصعتي راص ذإ ؛ ةيضاقلا ةماطلا ىلإ لوحت ام ناعرس ةيفاعلا ركسع نإف «٠ بابسألا نكت امهمو
 جلب ةعلاط عم لخد دقو  نشوجلا ىذ نب رمش نب متاح نب ليمصلا ناك يتلا ةيسيقلا ىلع ادض ةينميلل

 ناك ذإ ؛ ةعيظفو ةيبرغ ةبيجع تناك نيقيرفلا نيب برح تعقوو . ؟47نتف نيقيرفلا نيب تبشنو اهميعز

 لجر لك قحلي ىتح اضعب مهضعب عدويف راوجلا جرخي , دحأل دحأ» ضرعي نكي ملو هقيرفل درف لك زاحني

 ةنتفلا ىهو . ةعيقولا هذه لبق [اهلثم] برح نكت مل ةوعدلا هذهب مالسإلا يف تناك برح لوأ ىهو ٠ هموقب

 . 55 . هسفن ردصملا (7)
 , 4" « سلدنألا حاتتفا خيرات ١ ةيطوقلا نبا ("5)
 . 7" /7 « برغملا نايبلا . :5 ؛ ةعومجم رابخخأ لوهجم (؟5)
 . هسفن ردصملا (*5)

 . "4/70 برغملا نايبلا « يراذع نبا ؛« 55 ؛ ةعومجم رابخأ (70)
 . ل اللا ١ حفنلا « يرقملا قرف

 ا



 ع اا ومال جوس مناسبا سرحت هجاحاو رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 يلبق ةدنقش ةيرقب ناقيرفلا ىقتلا .« هللا هظفحي نأ الإ سلدنألاب مالسإلا راوب فاخي اهب يتلا ىمظعلا

 حامرلا تفّصقت ىتح ليخلا ىلع اونعاطتف (!! هللاو حبصلا اولص معن ) حبصلا اولص نيح اوقتلاف ةبطرق

 مث تعطقت ىتح فويسلاب اوبراضتو اولزانتف ؛ زاربلا ىلإ اوعادت مث سمشلا تيمحو ليخلا تتبثو

 نم ركذي ام الإ هلثم ربص [ مالسإلا خيرات يف يأ] مالسإلا يف نكي ملو روعشلاو يديألاب اوضباقت

 نأ الإ نيبراقتم اوناكو نيقيرفلا رايخ اوناك امنإو « ءالؤه الو ءالؤه ال « ريثكب موقلا نكي ملو « نيفص
 يسقلاب ضعب هوجو مهضعب برضي اوفقاوت اًضعب مهْضَعب ايعأ املف « اليلق رثكأ اوناك نيينميلا
 ."17. . . ضعب ىلع بارتلا مهضعب يثحيو باحجلاو

 بوجو ىلإ يرهفلا فسوي هّبن ليمصلا نكلو دحلا اذه دنع فقوتت نأ برحلل نكمي ناكو
 اعاطتساف ةيشاحلا نم رخآ اصخشو بتاكلا ديزي نب دلاخ هالوم فسوي لسرأف « ةبطرق عاعرب ةناعتسالا

 مهنم ليلق عمو يصعلاو بشخلا مهعم : قوسلا لهأ نم لجار ةئامعبرأ نم وحن امهعم ابلجي نأ

 ملو رصعلاو رهظلا تضم دقو ىتوم موق ىلإ اوؤاجف مهنيكاكسب نورازجلا جرخف ؛ فرازملاو فيسلا

 يرهفلا فسوي ةدايقب ةيسيقلا حلاصل تلام ةكرعملا نأ مهملا ؛ نمأ ةالصالو فوخ ةالصال اهولصي

 مهنمو ارايخ اريثك ارشب اورسأو اولتقف ( راتخملا لوتقمو نيسحلا لتاق ) رمش نب متاح نب ليمصلاو

 , 19 ثيرح نباو راطخلا وبأ نادتاقلا

 : ةكرعملا هذه يف ليق ىتح سلدنألاب اهأوسأو كراعملا دشأ نم تناك ةكرعملا هذه نإ «مهملا

 ذإ ؛ «طحقلاو عوجلاب هللا مهبقعأ دقو» ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس لبق تناكو . . (ماحرألا ةعطاق اهنإ»

 .اه 117 ةنس سلدنألا تعاج

 ةيقيلج ىراصن نأ « ةقباسلا كراعملل اجيوتت تناك ىتلا ةيراحتنإلا ةكرعملا هذهل ةيناثلا ةجيتنلاو

 نيملسملا جرخأو شيروتسا ىلع بلغو ةرخصلا نم جرتخو ويالي رمأ لحفتساو نيملسملا ىلع اوراث

 مهيلع نواعتو 5 جورخلا نع فعضو هنيد يف بذبذم لك رصنتو 2 كانه مهنم يقب نم لتقو اهنم

 . 2417. . . . فيرلاو اليصأو ةجنط ىلإ سلدنألا لهأ جرخف دالبلا مَع يذلا طحقلاو عوجلا

 نم صلختسن ويالب روهظ نع ةعومجم رابخأ يف درو ام ىلع اًقلعم سنؤم نيسح روتكدلا لوقي
 : ةيتآلا قئاقحلا هذه هتياور

 « ةيطوقلا نبا ؛ "9/7 ٠ برغملا نايبلا ٠ يراذع نبا ١//777-118 حفنلا « يرقملا؛ ٠١ , ةعومجم رابخأ (19)
 . 150-44 ١ سلدنألا حاتتفا خيرات

 5١-5١. ةعومجم رابخخأ (50)
 . 1-78//؟ « برغملا نايبلا ؛ يراذع نبا . ٠ 71١-5١ ةعومجم رابخنأ (41)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 445 نق هدد حذاء اعاد واو مواطير قناعة مإق جر ت تعأو كامل كون اعد دانك طة اذا ة كايد

 ميحس نب ةسبنع ةيالو يف اهب لقتساو شيروتسا ةيحان يف نيملسملا ىلع جر ويالب نأ :الوأ 1 5 . ٠ . 0 ٠

 .اوقفوي نأ نود ًاليوط اًنامز هعاضخإ اولواح « هقروتسا يف مئاقلا نيملسملا دنج نأ : عا اك

 هبرحب نوملسملا لغتشاو راطخلا ىبأ ةنتف تعقو اذإ ىتح ومنلا يف تذخأ لجرلا ةكرح نأ : اًقلا

 ةميزه نيملسملا مزهف هدهج فعاضو ةصرفلا لجرلا زهتنا ؛ متاح نب ليمصلاو يرهفلا فسوي عم
 . ةلمج ةيقيلج نم مهتجرخأ

 ىلإ اهلهأ نم ملسأ ناك نم ضعب داعف اهلك ةيقيلج يحاون يف ددرت ةميزهلا هذه ىدص نأ : اًعبار

 . ةيئارصنلا

 ىلإ ىقابلا ٌرفو « هلتق اوعاطتسا نم مهنم اولتقف نيملسملا ىلع اوبلقنا ةيحانلا هذه لهأ نأ : اًسماخ
 . كانه ميقملا يمالسإلا ركسعملاب اومتحيل ةقروتسا

 دقو « '؟''اهيلع ىلوتساو ةقروتسا نم نيملسملا جرخأو مدقتف ؛ةصرفلا ويالب عضي مل : اسداس
 فسري دئاق باهش نب ناميلس اهيف لتق ؟ نيملسملل ةعينش ةميزه تناكو ةنولبنبب سنكشبلا اضيأ راث

 ضعبي اضيأ كتفو 7 هشيجبو هب لح ام هرسف رغثلا ىلع هفلحخ دق ناك فسوي نأ بيرغلاو (؟'” ىرهفلا
 بتكف «ةطسقرسب ارصاحم ناك ثيح ليمصلا نم صلختلا دوي ناك امك « ةطسقرس نم تايصخشلا

 .'؛*؟هدجني ملف هب ادجنتسم فسوي ىلإ

 امدنعو « نوددعتم راوث هيلع راث لب هئادعأ ىلع ىضق نأ دعب همكح مايأ هل فصَت مل هسفن فسويو

 هديب ةقيقحلا يف لظ يذلا ليمصلا الإ مهنم جني ملو هداوق نم هسفاني ناك نم ىلع ىضقو مهيلع ىضق

 نبا لتق دق» : ليمصلا هل لاقو شفتناو ريمألا حارتسا . مسرلاو مسالا فسوي ديبو يلعفلا رمألا

 هيتنبا ىلإ هنع جرخ مث ؟كعزاني اذه نم لاجدلا ىلإ كدلولو ؛ كل هللاو يه . ىرهزلاو (رماع تلتقو باهش

 لاق قلتسم رهو ىرسيلا ىلع ىنميلا هلجر عضوو عنص اميف (ركفم فسوي عجطضاف ٠ امهدنع ليّقيِل
 , "!ةبطرق نم لوسر , لوسر : ركسعلا لهأ حاص ىتح ىرسيلا نع ىنميلا هلجر لزنأ ام هللاوف : ثدحملا

 (7"4 2 ةريبلإ يلاو مزهو شرطب لزن دق ةيواعم نب نمحرلادبع نأب ربخلا ناكو

 . 75١5 2 سلدنألا رجف « سنؤم نيسح 2(

 . 1١ , ةعومجم رابخأ (47)
 . الا/ , هسفن ردصملا (5*)

 . 0 «؛ هسفن ردصملا 2غه)

 لال هسفن ردصملا 25

 . ل٠8 هسفن ردصملا 27١



 همم هم مم م م مم همم ممم هم مم هم هم م مم همس هم مم همم هم ممم ممم م مم م سل م م مل رابتعالاو رايتخالا سسيب سلدلالا

 يف الإ سلدنألا رومأ ةجلاعم يف ةميكح الو ةديدس ريغ تناك قشمد ةسايس نأ قبس امم صلختسن

 يه تناك يتلا ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع دامتعإلا يه اهب تبيصأ يتلا ىربكلا ةهاعلا نأو « ةليلق لاوحأ

 بويج لاصئتسا يف نوحتافلا ىخارت دقف « كلذل ةجيتنو ؛ نيرخأتملا ةالولا ضعب ىلع ةبلاغلا ةمسلا

 « ةبطرق يف ةبقارملاو نهرلا يف اهعضوو اهيلع ضبقلا مت يتلا ةريطخلا رصانعلا اولفغأو « ةمواقملا
 تمهتلا مث « كلامم مث ةكلمم تحبصأ نأ ىلإ « اهرمأ لاحفتساو ةمواقملا شاعتنا ىلإ ىّدأ اذهو

 « ةمئاق كلاممو الود تحبصأ ىتح اًئيشف اًيش تعّسوتو « ةيمالسإلا روغثلا ىلع تلوتساو ضرألا

 مْكَحلاو رصنتسملاو رصانلا مايأ اهتوق ناوفنع يف ىتح اهتلازإو اهوحم ىلع ةردقلا ةبطرفل دعي ملو
 . يرماعلا

 : ربربلا ةلماعم ءوس : عبارلا أطخلا

 ربربلا اوفسع دقف ؛ ةيقيرفإب نييومألا ةالو ضعب هرهظأ يذلا ريبدتلا ءوسو ءاجوهلا ةسايسلا وهو

 ىلع يضقت تداك ةمراع ةروث نوروثي مهلعج امم . '*!ةغلاب تاناهإ مهوناهأو نوقيطي ال ام مهرلّمحو

 ىلإ ةيقيرفإ نم تدتمأ نيبناجلا نيب ةنحاط بورح تماق دقو « يمالسإلا برغلا يف يومألا مكحلا

 ىلإ نوليمي ربربلا ضعب لعجو « الوأ رودصلا رغوأ امم نيبناجلا نم ىلتقلا فالآ تّفلخو سلدنألا

 ةوقلاب تزاتما يمالسإلا عمتجملا يف ةذاش قرف جراوخلا نأ مولعملا نمو . ةيرفصلا جراوخلا

 اًئيش مدقت ال ةيراحتنا ةيبلس اًمئاد جئاتنلا تناك ولو مهئدابم ليبس يف لاسبتسالاو ةأرجلاو ةعاجشلاو

 مهبورح جئاتن نكت امهم جراوخلا نكل . . . قيزمتو قيوعتو ءيبطبت لماوع لثمت اهنإ لب مالسإلل

 يأ ٠ كلذ نع ةلوؤسملا يه ةلحنلا هذهب طابترإلا ىلإ ربربلا تعفد يتلا بابسألا ضعب نإف ؛ مهلاضنو

 بتك يف طوسبم وه امك ربربلا مهناوخإ يف هللا دودح اودعتو اوملظ نيذلا ةيمأ ىنب ةالو ةسايس

 . خيراتلا

 ةيوقت يف رثألا أوسأ اهل ناك يمالسإلا برغلا يف ةيبرعلا ةيربربلا ةيتفلا نإف ؛ ءيش نم نكي امهمو

 نأ مهل حاتأ امم ) نادلبو عقاوم ةدع مهحايتجاو مهنوؤش ميظنتو مهنواعتو مهنماضتو سلدنألا ىراصن

 ؛ةملكلا فالتخا نم رومألا هذه لالخ يفو» : مزح نبا لوقي ؛ نيملسملا عم ةيسلدنألا ةريزجلا اومستقي

 عير تفصعو» : نودلخ نبا لوقيو . 6 دنسلا فصن وحن ىلعو سيلدنألا فصن وحن ىلع رافكلا بلغت

 .سلدنالا رجف 6« سلؤم نيسح ؛ 37523351 ٠ ةعومجم رابخأ ؛ ١5ص « ةيقيرفإو رصم حوتف « مكحلا دبع نبا ( 58)

 . ١مم, ١ ,”١5 هل,

 71/١ « برغملا نايبلا 2 يراذع نبا 2:9(



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا غ0 اا ااا ااا

 ودعلل دجوأ عزانتو فالتخا برعلا نم سلدنألا دويج نيب ناك امبرو , ةهج لك نم رفكلا ممأب مالسإلا

 . *'!«اهحتف ندل نم ةنس نيتئامل ةئولشرب دالب نم هيلع مهربلغ اوناك ام ىلإ جنرفإلا عجرف ... (ةصرفلا)
 ةلاتشقو ةقنملسو ةرومس ١ لثم ةقلالجلا يديأ ىلع نيملسملا دالب نم عاض ام ىلع نودلخ نبا صنيو

1 
 «ةيبوقيسو

 نيمعزتملا ءالؤه ىلع ىضق يذلا « لخادلا نمحرلا دبعب سلدنألا ةينابرلا رادنالا تدجنأ دقو

 اميكح ارامثتسا ةيلبقلا ةيبصعلا رمثتسي نأ عاطتساو « ررمألا مامزب كسمأو . مهسفنأ ىلع نيدرمتملا
 0 لثام ريغ

 ةعقر ةيمالسإلا ةلودلا تكراشو اهنايك تلمكتسا دق ةينارصنلا كلامملا تناك دقف كلذ عم نكل «رآثلاو

 نيملسملا روغث نم اهيلاوح ام ىلع تسهقنا ةيمالسإلا ةلودلا لخاد ةنتف تبشن املك تجعبصأو سلدنألا

 . اهيلإ اهمضتل

 تاسسؤملاو ةزهجألا ةلمكتسم بناجلا ةبيهم ةيوق ةلود سسأ لخادلا نمحرلا دبع نأ عقاولاو
 ا ل ا مالسإلل سلدنألاب ةرم لوأل ىطعأو ةيراضحلا

 0 ا ا < امل ا وم كابا احلا . مارتحإلاب

 نم عاض ام دادرتسا نع و هولغش « , مهعابتأ لوح سمج كا 1 قا قرشملا

 سافنأ دامخإ عاطتسا دقو « ةيرضملاو ةينميلا نيب نتفوأ كانهو انه تاروثب ةفلاسلا ةنتفلا مايأ سلدنألا

 ىلع ادحاو ًالاثم يطعن نأ يفكيو « مهيلع ةذوحتسم لازت ام ةيلهاجلا حور تناك نيذلا بارعألا كيلوأ

 ناظقي نب ناميلس : مهلوأ ناكو ةطسقرس ةنيدمب راوثلا ربخ نم (رابخألا عيصرت) يف ءاجام وهو ِكِلِذ

 ةنس ديبع نب ةبلعث ةبراحمل جرخو ةطسقرس لخدو ةبطرق نم يبارعألا جرخف . . ةينميلا نم هموق رأثب
 ىلإ هب ثعبو هرسأو هيلع مجهو هتلفغ لغتساف ؛ ىبارعألا اذه نع لفغ يذلا . . ةثامو نيتسو عبرأ

 مامإلا بهأتف « هيلع تعنتما اهنأ ريغ ةطسقرس لالتحا ىلع هعجش يذلا ( هلراق) ةجنرفإلا كلم
 ىبصحيلا ثيغم نب ءالعلا هيلع راث امك , *؟”هب ردغت نأ ةينميلا تلواح دقو '*”هوزغل هسفنب نمحرلادبع
 ٌةيسابع اهنلعيل ءادوسلا ةيارلاب هيلإ | لسرأ يذلا ٠ يسابعلا روصنملا رفعج ىبأ نم م ةدناسمو زاعيإب ةجابب

 ١ فالأ ةعبس مهسوؤر نم نمحرلا دبع فطق يذلا « هشيجلو هل ةركنم ةميزهب تهتنا نكل « سلدنألاب

 . 71714/١-770 . حفنلا « يرقملا (0:)
 . ١05/4 «ربعلا (59)
 , 1١١ ؛ ةعومجم رابخأ ؛ 75 « ىرذعلا (07)
 . 5١ . ةعومجم رابخأ (0)

"١ 



 اما ا و ضل و م نت ابر ا ل رحب 0 رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 ةيطعلا لزجأ مث هنذأ نم تقلع مث ةقاطب دحاو لك مساب بتك مث ءالعلا سأرو نيفورعملا سوؤر زيمف

 ىلإ ىهتنا ىتح رحبلا اهيف بكرو ةجرخأ يف اهعمجف ةيقيرفإ ىلإ سوؤرلا كلت لمحل بدتنا نمل

 . يمرضحلا سمالم نب ةويح هيلع نيرئاثلا رطخأ نمو . ”؛”قوسلا يف ًاليل اهحرطف ناوريقلا

 هذه نم رفاو بيصن برعلل ناكو . سلدنألاب يومألا مكحلا لالخ تادرمتلاو تاروثلا تلظو

 ةينميلا ةنتف تبرخ مكحلا نب نمحرلا دبع مايأ يفف ؛ ةيرضملاو ةينميلا اميسالو نئفلاو لقالقلا
 كفو ةئتفلا ءافطإل ءاج ريمألا شيجب ارّسسحأ اذإ ءالؤه ناكو .**”(هلأ) وا (ةيإ ) ةنيدم ةيرضملاو
 تاذ ةروكذملا ةئتفلا تناك دقو « ةنتفلا ىلإ اوداع شيجلا مهنع لفق اذإو اوقرتفا ؛ نيقيرفلا نيب طابترإلا

 بابسأ نم هفتأ ببسلا ناك « فالآ ةثالث ىلإ مهيف لتقلا ىهتناو مهنم ريثكلا ينف ثيح ريبك داصح

 نم ًالجر نأ كلذ يف ببسلا ناكو» : يرذعلا لوقي ءاربغلاو سحادو سوسبلا برحك ةيلهاجلا بورح
 امئإ : لاقو يرضملا ا ال لعمل لخأو ءام ةلق ةقرول يداو نم ىقتسا ةيناميلا

 ىلإ مهضعب ركسعو امهنيب رمألا الغ ىتح التاقتف ؛ يمرك نم ةقررلا تعطق ذإ يب اًناره كلذ تعنص
0 

 اهنم برعلا اميس الو ةملسملا رصانعلا ىلع ةدايز يومألا يمالسإلا مكحلا فاعضإ يف كراش دقو

 يومألا منعدتلا تنلك يذللا نوصتسي زب ردع مع رات نم « دلبلا لهأ نم مالسإلاب نيرهاظتملا ضعب

 كلذ ىلإ هعفاد ناكو « ةريزجلاب مالسإلا مكح ضوقي نأ داكو ًاريثك هللا دبعو رذنملاو دمحم دهع ىلع

 « برعلا ريغ نم ةيعرلا ىلع هتريغ رهاظلا يفو ٠ مهيلع ءاضقلاو نيملسملا نم هماقتنا وه ءافخلا يف
 قوف مكلمحو مكلاومأ عزتئاو ناطلسلا مكيلع فع ام لاط ١ : يومألا مكحلا برحل هتياعد يف لاق اممو

 بيرغلاو .2*”«مكتيدوبع نم مكجرخأو مكرأثب موقأ نأ ديرأ امنإو ؛ مكتدبعتساو برعلا مكتلذأو مكتقاط
 ىلع مدي مل نإو '* ةرامإلا ىلع اًدض نوصفح نبا عم ناك ةبورعلاو برعلا ميعز جاجح نب ميهاربإ نأ
 . كلذ

 رتشبب هنصح يف هرصاح دقو نوصفح نبا ىلع يضقي نأ داك دمحم نب رذنملا ريمألا نأ مهملاو

 تري ةرساوم نأ ريغ ناضتاو هناحسأ هه و رتتو ةنييع رئابخابك نأ ني زيقلا تهور اره
 . داهجلا ةيار هديبو ريمألا تامف « اه ءارو ناك هللا دبع هاخأ لعلو دمحم ريمألا نم صلختلل

 ١١7, .هسفن ردصملا (05)
 . 36/١ ؛ برغملا نايبلا  يراذع نبا ؛ 5  رابخألا عيصرت . يرذعلا هه(

 0 ه رابخألا عي رت (65)

 211 ثيرعملا نايبلا « يراذع نبا 2610

 . 115-1١7 2 سلدنألا حاتتفا , ةبطوقلا نبا (0)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا كت طبل هاطاحادا جدا م هامل ضد هذ عنج لاو تاع هنا و وأ عطف هد د

 هل قفتاو « هديبع نم اهب مقتنا ةمقنو هللا نم اًباذع نوصفح نبا روهظ نيخرؤملا ضعب ربتعا دقو

 يرماتلا نما لجو اب امل + ةنفلا يل ةلرتم زخلا ىلإ ةنلطتم ني سيرفتو ةيبئاق ترلقو جرع اعز

 نبا لظو .2"' ”«مهرارشو سانلا راطش ةعابتأ ناكو :١ لوقيو .'*”7ةقفاوملاو ةلكاشملل ًالوبقو اًدايقنا

 ىلع ىراصنلا رهاظو ةحارص ةينارصنلا رهظأ دقو ةيمالسإلا ةرامإلا ددهي رطخ ربكأ نوصفح

 11 يلدا

 نوريثك راوث هيلع راث دقف ؛ سلدنألاب ةيرمألا ةرامإلا دوهع أوسأ نم ناك هللا دبع دهع نأ « , مهملاو

 ىنبتو عتتو دتمت نأ ىلوألا نتفلا ءانثأ تنوّكت يتلا ةينارصنلا كلاملل صرفلا حاتأ امم . . برع مهنمو

 . اًميشف اًئيش اًنضيأ صلّقتت ةيمالسإلا ةرامإلاو ةوق ىلإ ةوق دادزتو ندملاو نوصحلا

 رصانلا نمحرلا دبعب نآلا اهكرادت دقف لخادلا نمحرلا دبعب سلدنألا كرادت ىلاعت هللا نأ امكو

 هترامإ دحويو نيدرمتملاو راوثلا ىلع يضقي نأ عاطتسا ذإ ؛هدوجوب سلدنألا رمع يف هللا دَّمأ يذلا

 ايان ةديس ةبطرق تحضأ هتروث لاصئتساو نوصفح نبا تومبو « اًيوق اديحوت

 يتلا ةينارصنلا كلامملا ىلع يضقي نأ عطتسي ملف ؛ ةفيلخ حبصأ يذلا رصانلا ةمظع مغر نكل

 لب دهع ىلع تبثت ال تناك نإو اهكولم ةعاط راهظإب عنق دقو « ةيسلدنألا ةريزجلا يف مكحلا هكراشت
 , ""9ةليبس كلذ ىلإ تدجو املك ثكنت

 نأ نود « ابلاغ ىلوألا ةملكلاو ةهبألاو ةدايسلا ةبطرقلف « رصنتسملا مايأ كلذك عقاولا رمتساو

 رصنتسملاو رصانلا لعلو « زيزعلا دبعو ىسومو قراط دهع ىلع تناك امك مالسإلل اهلك ةريزجلا نوكت

 ةعيشلاب اولغش مهنكل ةيمالسإ اهلك سلدنألا لعج ىلع نيرداق اوناك رماع يبأ نب دمحم كلذكو

 دقو مهتبراحم يف ةينضم ادوهج اولذبف ؛ مهريغو ةسرادألا نم مهعياش نمو برغملا يف ةيديبعلا

 . "؟!ةبطرق ىلإ ءالولاب اعبات هلعجو برغملا نم مهتفأش لاصئتسا اوعاطتسا

 : ديؤملا ماشه يبصلا ةعيب : سماخلا أطخلا

 راثآلا أوسأ هل ناكو رصنتسملا مكحلا هبكتري لتاق ىجيتارتسا أطخ عقي ةبطرق ةمظع جوأ يف نكلو

 ىدامج لهتسم يف كلذو . . . يبص دعب وهو ماشه هدلول ةعيبلا هذخخأ وهو ؛ سلدنألا عايض يف

 . ١١5 /؟ « نايبلا « يراذع نبا 269(

 ) )15١؛ هسفن ردصملا ؟1١١54/7.
 ( 0١سبتقملا ؛ نايح نبا « 6/١6١ 1

 .؟١9,5١5 4,118 « رصانلا دهع : سبتقملا « نايح نبا (50)

 .هسفن ردصملا (59)
 . هسفن رذصملا (54)

 ع



 231 0 ا اصل واج 3 نان دق رجالات ها اق طز اوال نردامت جاع باطل لاما دعبل رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 ةمئألا عسات مكحلا ىلإ ناورم ينب ةفالخ تهتنا» : نايح نبا ميظعلا خرؤملا لوقي '"57 ه1 ةنس ةرصخآلا
 لك راط ام هبقانم نم راثآلا ةلمحو رابخألا ةاور مظنو ؛ ةهبألاو لامكلاو ةلالجلاو رورسلا يف تهانتف اهيف
 دلولا بح هاوهتسا نمم ناك هتحاجر نم فصو ام عم  هاياطخ هللا دمغت هنأ الإ راطقألا عيمج يف راطم

 نمو ةريشعلا نايتفو ةوخألا ةخيشم نود ابصلا نس يف هدعب كلملا هثيروت يف مزحلا فلاخو هيف طرفأو
 دقو هتلود ىلع ةيناجلا اهودعو مكحلا ىلع سانلا اهدقتنا ةلهوو ىوه طرف « ةاباحم نودب ةمامإلل لمكي

 , "هللا رمأل درم الو (راتخم ره اهاتأن لبق سابعلا دلو ىلع اهبيعي ناك

 عقوو» : «مالسإلا كولم نم مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ ١ هباتك يف بيطخلا نبا لوقيو
 ثويغو جايهلا دوسأ لوحفلا مامعألا ينبو لرهكلا مامعألا دوجو عم ةفالخلل ماشه نييعت ىلع قافتإلا

 ملع ىلع لكلاو لصخلا يف ودعو لصألا يف فعض عم نينس رشع زهاني ريغص ىبص لئموي ماشهو لوحملا
 نبا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ةغيصلا هذهو تارابعلا هذهب صنلا اذه داريإو «ملحلا غلبي مل هنأ عم
 هذه غيوستل هْفَلُأ باتكلا نأ عم ةفالخلل نيقحتسملا تزواجت يتلا ةعيبلا هذهل ادقتنم ناك بيطخلا
 نأ كلذ نم ىكنألاو « خيراتلا لالخ ةثارمأو مالسإلا كولم نم ريثك اهيف عقو يتلا ةعينشلا ةطلغلا
 ناكو « ماشه دلولاب مكحلا ةيظحم «حبص»تلبح امدنع ناك اهب ةفالخلل ةئنهتلاو ةعيبلا هذهل حيشرتلا
 - لمحلاب ملع امدنع لاق يفحصملا نامثع نب رفعج ةفيلخلا دعب ةلودلا يف لوألا لجرلا كلذب ءىنهملا
 ل

 !! ماظع لامآل لومأمو رار اا

 مالظلا ةيشاغب ملعت ملف هايض هتميرك ىلع هاضأ

 ! مامتلا ردب اهعولض نيبو اهيبناجب ءاضتسيال ملو

 ثراو وه دولوملا نأ ىلع زكترت اهلكو اتايبأ رفعج هبجاح لجترا ةيسنكشبلا حبص تدلو املو

 سرامي ناك يفحصملا رفعج نأ اذه نم مهملا . . . هباصن يف كلملا تبثيس يذلا وهو يلاعملا
 هتاونهتش قفاريو ةلوتم بلاش 3[ 1 عراب تول نكل# مكحلا رصنتسملا ىلع دادبتسالا نم اعون
 ةافو دنعف لعفلابو رصنتسملا ةافو دعب هديب مكحلا لظي نأ هفدهو « اهدلولو حبصل هبحو هفعض لغتسيو
 مكحلا ناطلسل ربدملا وهو « رفعج عرسأ ه 17 ةنس نم ناضمر نم نولخ ثالثل دحألا ةليل مكحلا
 ليق امدنع هنأ ضايع يضاقلا ىكحيو . هللاب ديؤملاب بقلو ماشه لفطلا ةعيابم ىلا ةلصتملا هتلع ءانثأ

 .749/7؟ 0 برغملا نايبلا « يراذع نبا (56)
 . هال /4 ةريخللا ء ماسب نبا (17)
 . 777/7 + برغملا نايبلا « يراذع نبا (0
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دل 6 ه2 ل كال هع 2 د رق ماما واما د نب حا عج دبا ع تن 0 انك

 الإ هيلع يلصي نمو» : لؤاست هردص يف ًالئاق باجأ ؟ نينمؤملا ريمأ ىلع يلصي نم يفحصملا رفعجل

 ازراب هفلخ مدقتو ماشه مدقتف» : بيطخلا نبا هنع هلقني اميف ضايع ىضاقلا لوقي «؟ هدلو نينمملا ريمأ

 ذئموي هفلخو , فئاظولا هذه نع ماشه رغصل ةمامإلا ايوان ؛ ناوكذ نبا سابعلا وبأ يضاقلا سانلا فص نع

 روفوو هلافتحا مايأ اهيلع قارعلا لمتشي مل ةمأ قحلا يف ةبالصلاو ةرهشلاو نيدلاو ملعلا ةخيشم مالعأ نم
 هرطعأو هرلحت ام ءابعأب لالقتسإلاو مهرومأب عالطإلا نم , هلحمو هدلومو هئسب ملاع الإ مهنم ام . هلاجر

 نم دبرأ ام متف لبس كولس ىلإ نودهي الو لهج نم نوتؤي ال موقلاو هتعيب نم ٠ مهئاميإ تاقفص
2100 , 

 اورضح نيذلا مالسإلا ءاملع نم ملاع عطتسي ملو نينمؤملا ةرامإ يف يبص تيبثت لجأ نم راتهتسإلاو

 « اريزو حبصأ يذلا هليمزو يفحصملا رفعج شطب نم مهسفنأ ىلع اًفوخ اوفرتعي نأ ةلزهملا هذه

 رارمتسإلا يفو بصانملاو هاجلا باستكا يف ةبغرلاو ناطسلا توربج نم فوخلاو ايندلا بحو

 رابك نم ريثك ءامسأ بيطخلا نبا قاس دقو ؛ ةيزخملا ةلوذخملا فقاوملا هذه بابسأ نم اهب عتمتلاب

 :بيطخلا نبا لوقي ؛ مهنم دحاو يأ ضرتعي ملو ماشه يبصلا ةعيب ىلع اوقفاو سلدنألاب ةمألا ءاملع

 عومسم مهلرق مالعأو ةرخاز ملعلا يف راحبو ةيسار باضه مالعألا نم مكحلا نب ماشه ةعيب دهع ىلع ناكو»

 ةرهش هب كبسحو برز نب دمحم نب ىيحي ركب ىبأ ةعامجلا يضاق لثم عوبتم مهرثأو عورشم مهربو
037 

 . و

 يف راحبو ةيسار باضه حالصلاو لضفلاو ملعلا يف مه نيذلا مالعألا ضعب ءامسأ درس دقو

 دهع ىلع ناك نمم ةريسي ةذبن هذهولا : هلوقب كلذ ىلع بّقع مث « نيعبرأو ةثام يلاوح مهو ةرخاز ملعلا

أ نم مهرثكأو نيخرؤملا نم عامجإب ريغص يبص ناك اذإ وهو ٠ اهدعب مث هيبأ ةايح يف ماشهل ةعيبلا ذخأ
 له

 ا ا نين تلك ةرجهلا راد مامإ باحصأ نم مهلكو ةبطرق

 ىبأ نب دمحم هعم كرشأ دقو يفحصملا ناك ةلزهملا هله ررمأل ربدملا نأب لوقلا قبس دقو

 ةدايقب ةبلاقصلا حشرم ناك يذلا رصانلا نمحرلا دبع نب ةريغملا لايتغا يفحصملا لعف ام لوأف ؛رماع

مهل ىقبتو ةريغملا ةيلوت هل متتل هب شطبي داكو يفحصملا رذحي اقئاف ناك دقو « رذؤجو قئاف
 « ةطلسلا 

 . ١154 « مالعألا لامعأ ٠ بيطخلا نبا (14)
 . 14 « قباسلا ردصملا (59)

 . ٠6 . هسفن رذدصملا 0070(

 كه



 ا ا دامو هام ل0 ا ا م رابتعالاو رابتخخالا نيب سلدنالا

 وها :قئاف هل لاق : «انالوم ةلود خيش مد كفسب ائرمأ حتفتسنو» : هل لاقو كلذ نع هانث (رذؤج نأ ريغ
 امهيأر نع هل افشكو مكحلا هل ايعنو يفحصملا ىلإ اثعبو يناثلا يأرل لوألا عاصناف «كل لوقأ امم هللاو

 امتئأو امكل عبت الإ انأ لهو» : امهل لوقيو رهاظلا يف امهقفاوي نأ الإ هعسي ملف « ةريغملا ةيلوت يف
 هدضع ثعب ىتح هدنجو هتيشاحو وه رصقلا نم يفحصملا جرخ نأ ام نكل ؛رمألا اربدمو رصقلا ابحاص

 ريغ ىلع هتيب يف رماع يبأ نبا هأجاف يذلا ةريغملا لايتغا ىلإ رماع يبأ نب دمحم لوألا هدعاسو نميألا

 هولسرأف هفالخ اوشخ ءارزولا نأو اماشه هيخأ نبا اوعياب موقلا نأو رمألا ةيلج هل فشكو دادعتسا

 كلذ قيثوتل دعتسم وهو هيخأ نبال هتعيبب فاو عيطم عماس هنأ نلعأو ةريغملا رغذ دتشاف ؛هفقوم رابتخال

 امل هيع قفشأو هل قرف « همد يف هللا هدشانيو همحرتسيو رماع ىبأ نبا فطعتسي راصو « نوؤاشي امب
 نم اهيلع هدجو يتلا ةروصلا هل اًفصاو هربخي يفحصملا ىلإ بتكف ؛ ةباجتسالا نسح نم هنم ىأر
 لوقيو ميمصتلا يف هيلع مزعيو ريخأتلا يف همولي رفعج هيلع درف « هنأش يف انذأتسم ةنينأمطلاو ةمالسلا
 ذيفنتلا نم ارفم رماع ىبأ نبا دجي ملف « «كاوس لسرن ؛فرصناف وأ كئأشل ذفناف كسفن نم انتررغ» :هل
 هسلجم يف اًقنخ هولتقف هلتقب نيفلكملا دنجلا ضعب هيلع لخد ذئنيحو ةريغملا ىلع ةعقرلا ضرعو
 مث همرح ةنياعمب هلك كلذو « هسفن ءاقلت نم قئّتخملا ةئيهك هسلجمب لصتي عدخم يف هدسج ارقّلعو
 هرمع ناكو ١7" ةروصلا هذه ىلع همد حاطف هينخأ نبال بوكرلا ىلع هوهركأ امل هسفن قنخ هنأ اوعاشأ

 ٠ ! !ةنس نيرشعو اعبس لتق موي

 نكي مل هنأ ريغ هقلخ ّطوو هفنك نالأو عضاوتلا رهظأو وجلا هل افصو « يفحصملا نم زاعيإب ماشه

 يفحصملل ىدصت يذلا رماع يبأ نبا سكع 0 ةدجنو برح بحاص نكي مل امك ايساوم الو اميرك

 تحبصأ يذلا ةفيلخلا مساب هرمأب مكاحلا حبصأو ىرخألا ىوقلا زكارم ىلع ىضق امك هيلع ىضق

 . "؟'هيدي يف ءيش كلذ نم هل سيلو همساب لحخؤت ايندلا

 هفنص ديرف ناك هنإ لب ةبطاق سلدنألا ةاهد نم ةيهادو اًميظع اًمكاح ناك رماع يبأ نبا ْنِإ « مهملا
 ةبعص فورظو ةمج بعاصم لالخ قلطملا مكحلا ىلإ ةقيرط قشي نأ عاطتسا دقف ؛ ةدحو جيسنو
 ةلودلا ءاسؤرل درجت مث , ضعبب اًضعب لتقو اهلاجر نيب برضو ةلودلا لهأب ركمف» : نودلخ نبا لاقامكو

 .؟١/١١7 2 برغملا نايبلا ١ يراذع نبا 1

 ١797/1حفنلا ءيرقملا ؛ ١/4477 ص. ةريخذلا ؛ماسب نبا ؛ 177-771 /7 .برغملا نايبلا يراذع نبا (075)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22222222-222 2 ل ل م لل ل علل ل ل

 هطخو ماشه رمأ نع كلذ لك ؛ ضعبب اضعب لشقو مهبتارم نع مهطحو مهيلع لامف همحازو هدئاع نمم
0 

 .. هعيقوتو

 هنود ةلودلا رومأو ةكلمملاب ًدبتساو هيلع رجحو ناطلسلا ىلع بلغت هنأب :يراذع نبا لوقيو

 يبأ نبا ذخأف « مليدلا ءارمأ نم قرشملاب سابعلا ينب ناطلس ىلع نيبلغتملا ىرجم كلذ يف ىرجو

 اذكر هبلاق ىلع ةلودلا كبسو هسفنل رمألا رارجتسا يف ةيناورملا ءافلخلا ريس رييغت يف رماع

 عيطتسي الف « مسالا ىوس ةفيلخلل سيلو ةلودلا يف لوألا لجرلاو دبتسملا مكاحلا رماع يبأ نبا حبصأ

 ةيؤرب سانلا ىفتكا اهب هبكوم رمي امَّلقو  ةبطرق ةقزأب رم اذإ ناك لب « هسملي نأ الو هب لصتي نا دحأ

 كلذ امو« هيهنو ةفيلخلا رمأ جراخلل غلبي يذلا بجاحلاب لصتا اًميش هنم دارأ نم نأ امك ةيمّدلا ةفيلخلا

 . مهبلاطمو سانلا دارم هيلإ ّْلب هنأب رهاظتي امك « هيهنو هرمأ الإ ةقيقحلا يف

 ىفو ثبعلاو بعللاب هابص يف هتيلوؤسم نوؤشو هتابجاو نع يبصلا ةفيلخلا رماع يبأ نبا لغش دقل

 - روصنملا بجاحلا هلفاك يط يف اًجردنم ماشه ناك اًملو» : بيطخلا نبا لوقي تاهرتلاو هفاوتلاب ربكلا

 لصأو هسفن يف ناك ذإ ريثك الو ليلق يف رومألا نم هيلإ عجرب الو ريبدت ىلإ بسني ال ثيحب هللا همحر

 ةثداحمو ءاسنلا ةسلاجمب ربكلا ىفو ٠ تانبلاو نايبصلا بعلو (*) تاهرتلاب الوغشم انيهو اًقعطم هبيكرت

 ىلإ ةبوسنم حاولأ نم هتئازخب ىقلأ مكف ؛ تابوسنملا تالآلاو تاكربلا باستكا ىلع همعزب صرحي ٠ ءامإلا

 فافخ نمو ؛ريزع رامح ىلإ هبوسنم رفاوح نمو **) ليعامسإ شبك ىلإ ةبوسنم نورق نمو ؛حون ةنيفس

 ىلإ ءاهنم ناويحلا هجاتحي ام رادقم يف كف الو , اهددعت يف برتسي مل , حلاص ةقان ىلإ ةبوسنم

 اهئازوأ فاعضأ نزي ام لاومألا نم كلذ يف لذب ٠ داهز نع ةثراوتم ءوضو يناوأو « دابعل ةبوسنم تايلصم

 . "*«ثئابخلا ىديأ نم ةاقتلم (***) يطاعملاو رزاجملا نم ةبلتجم يهو

 ام درون نأ انرثآ انكلو 2 ةقدو اليصفت رثكأ درو ثيح ؛ نايح نبا خيرات نم رصتخم صنلا نأ ودبيو

 . رماع يبأ نبا تارماؤمل ديج ليصفت هيفف « برغملا نايبلا : رظناو ؛+ 5 حفلا ٠ يرقملا (7)

 . 3777-397 /؟ 2 برغملا نايبلا (/4)
 . تاهرنلل هجورخ نم ىلوألا ةملكلل دهشي ام كانه ناك نإو ؛ قايسلا لدي امك " تاهرتلا " نوكتدق (:)

 عامجإلو نآرقلا حيرصل فلاخملا حضافلا طلغلا اذه يف عقي نيدلا ناسل لاخخإ امو " قاحسإ شبك : عوبطملا يف (**)

 قيقحتل دوعأسو « مالسلا امهيلع قاحسإ ليعامسإب لدبتسا يذلا وه يقيل لعلو . خبراتلا ةقيقحل نيملسملا

 . هللا ءاش نإ ةيلصألا ةطوطخملا ىف ةلأسملا
 . يطاغملا : اهلعل (***)
 . 08 مالعألا لامعأ (175)



 0 راسبتعالاو راسسخالا نيب سلدنالا

 مهقرغأو هفاوتلاب لاغتشإلا ىلع مهعجشو اهلاوحأ عيمج يف طاسبنإلاب همرحو هتيشاحو يبصلا ةفيلخلا
 الو « ابوجحم رهظ لب ةفيلخلا رهظي مل كلذل ؛ نيلاتحملاو نيجرهملاو نيلاجدلاب مهطاحأو فرتلا يف

 ىلإ هجرخي ناك يذلا كلملا دبع هدلو دهع يف كلذك لظ دقو « ةنطابلا هزنلاب هلاغشنال طق ةالص دهش

 لهأ ةعدلاو كامهنإلا اذه ةدم يف لانو» : نايح نبا لوقي « هنع سانلا درط دعب اًيفشتسم همرح عم هزنلا

 ىتح ؛ حيرص بذك نم هوفرخز وأ ميرك رثأ نم هب ارفلدزا امب ةسيفنلا بئاغرلا مهدنع سانلا نم لايتحإلا
 عمتجاو ٠ ةرهابلا ةيآلاب ىيحتسملا ريزع رامح ىلإ اهعيمج ىزع رفاوح ةينامث رصقلا ءاسن دنع عمتجا دقل

 نم ةبيرغلا ءامسألا يوذ بلطب نجهلي نرصو ... ةعطق اهحاولأو مالسلا هيلع حون ةنيفس بشخ نم نهدنع
 كلذبو ؛هللا لضفو هللارصنو عيمسلا دبعو رونلا دبع لثم هقلخ نم هللا هابتجا نمل مهؤامسأ ةقفاوملا سانلا

 كلذ عم قفتا نإو ٠ ءايرثألا نم حبصي ام ناعرسو ؛ تاهجلا ىدحإ ةلاكو ىلع لمعتسيو ةيشاحلا نم حبصي

 ةيناق ءارمح هتيحل تناك نإ اميس الو ةداعسلا هل تمت دقف ؛ةماهو لابس بحاصو ةيلوثع ةيحل اذ نوكي نأ

 يف اددرم ناك ولو ةليضف الو لصأ نم هئاور ءارو امع لأسي ال مث . ةلغ خيطبلا راد نم هيلع ىدجأ اهنإف
 لثمب ماشه مرح تهابف ؛ ةررثأم ةريثك نهنع اذه لثم يف . رابخألاو لاصخلا عيمج نم اًيراعو ءانخللا ىئب

 .(هلثم عمسي مل امب اهسامتلا يف لاومألا نم نلذبو ةذاشلا يلاعملا هذه

 -ترهظف ؛ سلدنألا ءاجرأ يف عيشتو ةبطرق ألمت تناك نايح نبا ىلإ تلصو يتلا رابخألا هذهو

 نيب اهوجوريل ةصرف اهودجو رماع ينب موصخ نأ كشالو « ةضرغم لاوقأ  يراذع نبا لوقي امك
 « ةضرغملا لاوقألا كلت ءارعشلا ضعب مظن دقو « اوقلتخا امبرو اومَّحضو اوقوزو اوعّون امبرو سانلا
 : بوجحملا ةفيلخلا ناسل ىلع مهضعب لوق كلذ نم

 هيلعاعنتمملقامىري ١ يلثم نأ بئاجعلا نم سيلأ
 هيدي يف ءيش كاذ نمامو انيس ايذلا ةيساب كلمتو

 : ميلسلا نبا ةفالخلا يضاقو

 كاتأدقةههركتاملكو >> كالهلا ناحو ٌدعولا برتقا
 907 فاق دمأو بتكم يف بعلي ةفيلخ

 : مكحلاب ولخيل ةيساسأ ءىدابم ىلع روصنملا ةسايس تماق

 ١/4 ةريخذلا يف نايح نبا صن : رظناو؛ 7/١ , حفتلا , يرقملا؟ ”5/٠/7 « برغملا نايبلا « يراذع نبا عك

 . 85-87 ص
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 ثاءادطعلاو كانلقتلا ني نزور »:نسلدتألاب . ولن دنا خام جال ها ور دول اال دة 1 لا

 ١- قييضتلاو ديرشتلاو لتقلاب مهيلاومو ةيمأ ينب روذج ثاثتجا .
 ضعبب مهضعب برضو ةدئاقلا تايصخشلا نم صلختلا - ؟ .

 يبسلا نمو ربربلا نم هب صاخ شيج ءاشنإ .
  -5دالبلا يف ةئينأمطلاو نمألا دعاوق ءاسرإ .

  5هراد رقع ىف هوزغو ودعلا باهرإ :

 ةبطرق يف نمألا بئتتسا دقف ؛ اهلك ئدابملا هذه قيقحت ىلإ رماع يبأ نب روصنملا قفو دقو
 نع فشكلاو صوصللا يديأ ىلع برضلاو لدعلا رشن يف لاثمألا برضم حبصأ ىتح ةبطاق سلدنألاو
 سيساوجلاو نويعلا نم رشتنمو يوقو مزاح زاهج لجرلل ناك ذإ ؛ صاخشألاو بوردلاو رودلا ايابخ

 تاظحللاو تارظنلاو رعاشملاو سافنألا ىلع سسجتي ناك ىتح هاياطعو هببسل نيبرقتملاو نيعوطتملاو

 را ريس للل ل ايدتألاو

 عم ذخأو « ةماعزلا رداوب هنم سنؤي وأ ةدايقلا لياخم هيف متشي نم لك ىلع يضقي نأ عاطتسا امك

 ديؤملا ىلع هقفش كلذ لعفي هنأ رهظيو « هب اوروثي نأ افوخ ةيمأ ىنب نم هنم ىشخي نم لتق يف كلذ

 فارطلا نم نيراع لومخلا اياوز مهلخدأو دالبلا يف مهتيقاب قرف مث « ةيالولل مهنم حلصي نم ىنفأ ىتح

 روصنملا ىلع مقئي نم ضعب لاق ىتح « هيدانو ةهبألا سلجم كرتو ةيدابلا مهضعب نكس امبرو «دالتلاو

 : ةديصق نم لعفلا كلذ

 نإ ل ا اهباغ نع مكنم دوسأ تباغ

 مكحلا خأو رصانلا نمحرلا دبع نب ةريغملا لايتغا دعبو يفحصملا مايأ هنأ ىلإ اًقباس انرشأ دقو

 ةفحاصملاب ناعتسا ذا ؛ ةبلاقصلا : وهو ىوقلا زكارم مهأ نم زكرم ىلع يضقي نأ عاطتسا ءرصنتسملا

 ناك يتلا ءامسأ هتنبا جوزتو يرصانلا ابلاغ راوغملا دئاقلا هيلإ لامتسا مث « مهلذأ وأ مهلتق ىتح مهيلع

 ةفحاصملا ىلع بلاغب اذه ادع اذكهو ؛ رماع يبأ نبا ىلع هب اراهظتسا هدلول اهجيوزت ديري ىفحصملا

 رفعج ىلع هسفنب ادع مث « هلتق ىتح بلاغ ىلع يسلدنألا نب رفعجب ادع مث « مهدابأو مهلتق ىتح

 هجوز اعد رماع يبأ نبا نأ بيجعلاو "37 ؟ زرابم نم له :رهدلا فورص ىداني هسفنب درفنا مث «هلئقو

 . 5897/١-"797 + برغملا نايبلا « يراذع نبا (70
 : هول/١ . حفنلا ١ يرقملا ع7(

 , 5857/57 « برغملا نايبلا « يراذع نبا (9)
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 000 رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنأالا

 عيظفلا دهشملا اذه مامأ ةميظع تناك اهنكل « اهل اذارنعسا حكم عورصم وهو اهابأ دهاشتل ةمطاف
 .( ءاسنلا مسق « ةلمكتلا يف رابألا نبا هذه اهتصق ركذ) عورملا

 ًالفط اوأر ام اذإ لب هيدي نولٌّبقي ءارزولا ذخأو « ةباجحلا مساب ًةفيلخو اكلم ةقيقحلا يف حبصأ دقو
 (80) ! مدل هفارطأ اومعو اليبقت هديل اوقبتساف هيلإ اوماق هدالوأ نم

 نوطبلاو رئافضلاو ةليبقلاب زيمتلا عطق نم لوأ وهو « يبسلاو ربربلا نم اًميظع اشيج نوك امك
 ةقرف لكو اًقرف دنجلا لعجو « ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع ءاضقلاو برعلا تيتشت كلذب ادصاق « ذاخفألاو
 , 41 .سفلا ةدام تمسحناف دئاق ةقرف وأ دنج لك ىلعو رصانع ةدع ىلع يوتحت

 ,2")ًعوطت كلذ لعجو هوك يذلا شيجلا ددعب ءانغتسا ىرابجإلا وزغلا نم سانلا ىفعأ دقو

 مزهني مل ىراصنلا دالب يف ةوزغ نيسمحخو انس ضاخ دقو هسفنب شيجلاو وزغلا ةدايقب موقي ناكو

 , 07 ليصفتب مهضعبو زاجيإب مهضعب اهركذ دقو اهنم ةوزغ يف طق

 ءالولا ضورف مدقت ةبطرقل ةعبات مهكلامم تحبصأو ىراصنلا دالب ىصقأ ىلإ هوزغب لصو دقو
 . ةيزجلاو ةيعبتلاو

 ةلودلا ءاول تحت ةريزجلا هبش ديحوتو مصخلا ىلع ءاضقلا اهنم دصقلا نكي مل تاوزغلا هذه نكل
 ةناكتسالا ىلع هلمحو هباهرإ دصق « ودعلا ضرأ يف ثبعلا درجم اهمه ناك ام ردقب ةيمالسإلا
 ةسايس نإ : لئاقلا نانع هللا دبع ذاتسألا هيلإ لّصوت يذلا يأرلا عم قفتن نحنو « ملسلا يف لوخدلاو
 ةيمالسإلا لودلا مظعم يف اًيمالسإ اًيركسع اديلقت تناك يتلا ةضراعلا ةيمالسإلا تاوزغلا وأ فئاوصلا
 عطتست مل اهنأو . . ءىطاخخ بولسأ ىلع موقت ةيركسعلا ةيحانلا نم تناك « ةينارصنلا ةلودلل ةمخاتملا
 هذه نإ لب . سلدنألا يف حضوأو دشأ تاوزغلا هذه مقع ناك دقو اهقحست وأ ةيداعملا ىوقلا قنخت نأ

 ةتباث ةياغ قيقحت نود اهدراومو ةيمالسإلا ةلودلا ىوق تكهنأو ةيمالسإلا شويجلا تكهنأ ةسايسلا
 449 ةرقتسم

 يبأ نب كلملا دبع راس دقو . ةعبرتم ةمئاق اهتارامإو ةينارصنلا كلامملاو رماع يبأ نبا تام دقو
 نمحرلا دبع هوخأ هناكم ىلوت دقو ه 749 ةنس كلملا دبع ىفوتو « ةيبرعلا هتسايس يف هدلاو ريس رماع

 ) )86١هسفن 70/4/95 .
 ( 5يرقملا « النفح  ١/191.

 . 7/8 مالعألا لامعأ « بيطخلا نبا (85)
 .1806-190 ؛ سلدنألا دالب ركذ ؛ ١١17/1 « برغملا نايبلا ؛ يراذع نبا 9
 519-07١. ؛ سلدنألا ىف مالسإلا ةلود (85)
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 تاءاطعلاو تايلقثتلا نم نورق : سئدنألا 2 يالا أ دلال ع ع 6 نع ونود هن او لماما كم هل نادم ةرماو أع ع دو

 ىبأ نبا جرت ذإ ؛ ةيمالسإلا ةبطرق ءادعأ مهأ دحأ وجناش ديفح وهو وليوجنش وأ لوجْنَشَب فورعملا

 كلذب حبصأف ؛ هدعب نم دهعلا هيلري نأ ديقملا ماشه ةفيلخلا هركأ لب ةباجحلاب عنقي مل هيخأ ناكم
 عالتقاو ةبطرق ىلع ضاضفنالل ةصرف ةيرماعلا ءادعأ اهدجو دقو « ماشه توم دعب ةفالخلل حشرملا
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 . . ءيش لك ترمد الويسو قعاوص رجفتتل ةبطرق ءامس يف عمجتت ةنتفلا بابسأ تناك دقو

 : وه كلذ يف ببسلا ناكو

 . فافختسإلاو ةيرخسلاو ءزهلل هبحاصو ريطخلا بصنملا اذه ضيرعتو ةفالخلا ماقم ةمرح كاهتنا

 مكحلا مايأ اوقيس امدنع ءاملعلا زكرم : وهو عمتجملا يف نزاوتلا ظفح زكارم مهأ ىلع ءاضقلا

 . مامعألاو ةوخألا نم كلذل لهأ مه نم داعبإو دهعلا ةيالوب ريغص يبص ةعيبل رصنتسملا

 . رقتسم تباث فده نود وزغلا ةرثكب نييسلدنألا كاهنإ

 . اهيلع ءاضقلا ناكمإلاب ناك هنأ عم ةمئاق ةيئارصنلا كلامملا ىلع ءاقبإلا

 . ديرشتلاو لتقلاب ةيمأ ينبل ةغلابلا ةءاسإلا

 تلعج يتلا ةصاخ ةفصب كلملا دبع هدلوو رماع يبأ نب دمحم نم لك اهجهن يتلا ةيلبقلا ةسايسلا

 . ىرخألا رصانعلا داعبإو ةلودلا يف ةصاخ ًةناكم رصانعلا ضعبل

 . ةينارصنلا لوصألا تاوذ اميس الو ءارمألا تاهمأ اهربدت تناك يتلا تارماؤملا نع ةلفغلا
 تحبصأو كلذب اعرذ قيضت اهلعج امم ةيعرلا هب سوسي رماع ىبأ نبا ناك يذلا يوقلا دادبتسالا 4

83 

 . راجفنالل ةاّيهم

 اصلاخ رمألا حبصأ ذإ ؛ ءانغو صالخإو مزعو مزح ىوذ لاجرو قيرف نم ةمكاحلا ةدايقلا ولخ

 دبع كتف امك « يسلدنألا رفعجو بلاغ دئاقلاك ماظع لاجرب كتف يذلا رماع يبأ نبا وهو دحاول

 . هدلاو ريزوو هريزوب كلملا

 ماظن مايقو ةفالخلا ضيوقتو اهبيرختب تهتنا تاونس ترمتساو 6 ةبطرق يف ةنتفلا ترجفت اذكهو

 هسردنس ام كلذو « عايضلاو رايهنإلا وحن ديدج اجرعنم سلدنألا تلد انه نمو ؛ فئاوطلا كولم

 : هللا ءاش نإ دعب اميف
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 رفا لم كل لدا كيو داب نظن ام دلو وقل يقال جرد ور تحت تزرع تلوم رابتعالاو رابتخالا نيب سلدنالا

 عجارملاو رداصملا

 : يسلدنألا يلع 2 ماسب نيا

 ه1949١-ةفاقثلا اد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .ماؤالث /

 : مزح نب يلع دمحم وبأ « مزح نبا

 . ه٠٠4١ « يرصملا باتكلاراد : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « ةمامحلا قوط

 : نايح نب فلحخ نايح ناورم وبأ « نايح نبأ

 . م١94١ « ةفاقثلل يبرعلا ينابسالا دهعملا : ديردم « سبتقملا

 :نيدلا ناسل ؛ بيطخلا نبا

 :ةعبطلا « لاستفورب قيقخت ؟ . : .. مالعألا لامعأ باتك وأ ؛ ةيمالسإلا ةينابسإ خيزات'

 : م995١ ٠ فوشكملا راد :توريب «ةيناثلا

 :نمحرلا دبع وبأ « نودلخ نبا

 ليهس ةعجارم ؛ . . .ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتكب ىمسملا « نودلخ نبا خيرات
 .هاةد0 « ركفلا راد : توريب « راكز

 : ريرج نب دمحم رفعج وبأ « يربطلا

 .ه1175١ «ةيرصملا ةينيسحلا ةعبطملا ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « كولملاو ممألا خيرات

 : نمحرلا دبع سابعلا وبأ « مكحلا دبع نبأ

 .ها١4؟ « ةيملعلا بتكلا راد :توريب «عابطلا قيقحت ؛ ايقيرفإو رصم حوتف

 9 هللا دبع نب دمحم« نانع

 يجد 5 ره : يف م "م /ها9خمخو كتاخلا ةتكم : ة اقلا « ةعبا | ةعبطلا « دنألا ىف السإلا ةلود

 .ما4

 سرق



 تثاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق : سلدنألا كا د د رمد او اق هلل 3 5 242222 تره دك قادر امد كأم ماذا أ كاما دولا فمع

 : رمع نب دمحم « ةيطرقلا نبا

 راد : توريب . ىلوألا ةعبطلا 3 ةيطوقلا نب رمع نب دمحم . سلدنألا حاتتفا خيرات

 .ها 5٠1 « ىنانبللا باتكلا

 : دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :يرقملا

 . 1954 « رداص راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ بيطلا حفن

 : لوهجم فلؤم

 .اهب ةعقاولا بورحلاو هللا مهمحر  اهئارمأ ركذو سلدنألا حتف يف ةعومجم رابخأ

 . م1981 « توريب يرايبألا ميهاربإ قيقحت

 : لوهجم فلؤم

 ... م1988 ٠ ديردم. انيلوم سيول ةيانعب رشن سلدنألا دالب ركذ .

 : نييسح ؛ سنؤم

 « ةيدوعسلا رادلا : ةدج «ةيناثلا ةعبطلا « سلدنألا خيرات يف ةسارد . سلدنألا رجف

 . هلة 6ه
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 (مال١3 /ها1!1) ايقيرفا لامش يف ربربلا ةروث
 سلدنألا ىلع اهتاساكعنإو

 فيلأت
١ 

 وتسب سيلازنوغ ومربيج

 وتويفارك سيلازنوغ وكيرنإ
 ةيبرعلا ىلإ ةيزيلجنإلا نم هلقن

 ناديزلا يلع هللادبع .د

 خيراتلا مسق / دوعس كلملا ةعماج





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22-2 2-0-0-2 م مح دل م تع مع هع ممم هم همم هع

 ١ ةمدقملا *:

 ىراصنلا نابسألا امه نيرفانتم نيبطق خيرات هنوك ىلعزكتري سلدنألا خيراتل يديلقتلا ريسفتلا نإ
 لكشي « ةمئاد ةهجاومك دادرتسإلا موهفمراص دقل . ىرخأ ةيحان نم برعلا نيملسملاو ةيحان نم
 نإ. امهئاقتلإل لاجم ال نيذللاو امامت نيداضتملا نيملاعلا كنيذ نيب لصفلا هلوح رودي ىذلا روحملا

 . وياليب ثدنينمو تنوميس لاثمأ نيسرادلا تامهاسم يف رشع عساتلا نرقلا يف عئاشلا وه ريسفتلا اذه
 . 27 هتبلا [ سلدنألا ةلاح يف ]دمصتال مذرشتلاو ةدحولا ةركف نإ عقاولاو

 لدابتملا يئانثلا ءادعلا اذه ىلع بلغتلا ىلإ ليمت اهنإف نيرشعلا نرقلا يف نيخرؤملا ثاحبأ امأ
 عيطتسن ال اننأ ةركف ىلت نؤزكري مهارن ةيحان نمف . ةيخيراتلا ثادحألا ريسفت يف طيسبتلا ىلإو
 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا نيب لدابتم ريثأت نع نكلو ؛[ نيفرطلا نيب مئاد ضراعت نع ثيدحلا
 . 7( داصتقإلاو عمتجملا يحاون يف ) ةينارصنلا ةينيتاللاو

 ةيحان نم « ةصاخ اذه انرصع يف « اهتشقانم يرجت دادرتسإلا ةركف نإف ٠ ىرخأ ةيحان نمو
 . ؟0ةيادبلا يف نيملسملا تمواق يتلا ينارصنلا عمتجملا ةاون ةدحو ةيحان نم سيلو اهتعيبط

 كلت كلذكو اهتفاقثل ةقيقدلا ةيقرشملا تاهجوتلا ترتب دقف « اهتاذ سلدنألا لوحو « اريخأو
 , 249 ةيقيرفأ لامشلا ةيربربلا رصانعلل ةيساسألا ةيمهألا

 ةغلب ةيلصألا ثحبلا ةخسن تلصو امدنعو « ثحابلا اهب اندمأ يتلا ةيزيلجنالا ةخسنلا نع ثحبلا اذه مجرت دقل *
 .«نوررحملا» : اهب هرشن ائرثآ « ثحابلا

 ا :2ءا ةكادتس ق1 0واندصتعا»0. : يف يرينجرت يد روتساب .ر تاليلحت رظنأ )١(
 عد لصو !2هداععقو 0ع لمد ؟معطمق عا مزجعم ءعمدمتمأ نم« هعأسلعو, 82م0 عانانقب 1975.

 : يف كلذ لبق رشل) © قمل 011827 4لظ 01/02: آكا 1كادسسد لع 18كمهسم زن هل 0هءالعسأع. 81علفقل, 14. 000
 : حيحصت اضيأ رظناو 11 5م( دددسع لأ دن لأهدسأل' خام 81علأ وعجم , ةمداعأم ,1965 , مم.149-308).
 ها 00001 :" 8مرطورتع ءأ 1طهذع 1060160165 :انه معماطاعتم 0ع ةيمااتكع" . 1 عوانع لكامل لانع

 (1965) , رز. 293-24 .
 ١ ى, 8888150 ةمل 34, ؟1]16آ., 5هطعع لمد 0:1 ععدعمف 5هنأهلعد لع ]8 18ععماتلانتكاف. 8356861018 1974: (9

 :هلثمو

 0, وملا127]0 خ18 012107, آه كمتصقنمو لعأ ءعيلهاأ كتم ءلاق معتطقالاف 1طعضأعم , 88720610138 ,
 1978 " 0وعم ةءاومعد 3 انالقك مدهطنقم ةاطتع أ زنلتعأتم لع 15 16ءمهوانتكام " . (نانه0عممن6مو 0ع 815[
 لع 8كمدصق, 1968(48-47)ر خب 88:50: آم هله عمم مماتغعم 0ع 105 مدعطاوو لعأ 7مانع 0ع ووقتتم ء

 ءممعم ك0. 0 5 7 5 5 ف 1 رظنا (9

 دعا محمل ولويورثنألا بيكرتلا ؛! سلدنألا : عئارلا دراشبغ ربيب باتك صوصخلا هجو 2
 1 ا : اليف شوب ٠ يج ماب ,(ةيناسألاب ( م0017 ا

 مم مظتعممم هد 13 آةتدامتد لع اذ ظحودسم 8كندراسومو" . تنصل عسممو لع 1ه طاطا مانعه ظكمقسماه
 '[ءاسهسصر 2 (1964), مرن 37-17: ةاهط1 ةعاصتعاتام لع عراتم05 طان712205 2015621128205 عت 18 ملط لان
 1طعمتمو جة هند 0ع 15 ]هر هقأوم 8(نكاناسحتاه ' خغال 1 تمرد عنعوكم 1[تاعن مقجأتممملل لت هعمل !ظ[1هعل- خطت عمصلت
 , ©ةعدلأةم,1965, مم. 161-147: " خ مه0ممؤألام لع 12 طعئطعوتعدعأور) 06 هلحفصلمااد5 " , 1ع (نهطاعع لع

 ؟كسصامأع , 1978(104-103)رمم. 141-129 " ةصلملام عنه ةلانكاناجت خلاف .؛ ةتقطأةم01012 1 562521230101
 مزانماعو زن هلل عرلممع5 ءد اممم عانس تعزو عصف" .قةصلملسعأو 1عاوبستع, !عءامق زن ظفاسلقمؤ, 1 (1980), مع

 420-9 " ]مو طعيعطع7ع5 هد ةل-خصلةلاتك "ةعاوع لعأا ظرسلصتعا" (0ةهدونعدم الكورقسم- 4قتلعوتبم 0ع ]18و تدع

 ةض



 ا ل ا مال٠4 /ه1١١؟ ايقيرفأ لامش يف ربربلاةروث

 نم رثكأ ةقحاللا تاظحللا ىلع دمتعت اقباس اهانركذ يتلا تاساردلا لك نإف « ةيلمعلا ةيحانلا نمو

 دهاوش ةطساوب متت يتلا ربربلا تانطوتسم ديدحت يف تامهاسملا ىتحف . نآلا اهب متهن يتلا كلت

 رشاعلا نرقلا يف ةفالخلا مايأ ىلإ اهيف عوجرلا نم دبال « ةيوغللا دهاوشلاو يفارغجلا عقوملا

 يساسأ لكشب ركذي ٠ هلامك نم مغرلاب « سلدنألا يف ةيربربلا تانظوتسملا سلطأف , *0يداليملا

 ("' بسحو انمهت يتلا ةئمزألا فلتخمو ةقحاللا ثداوحلا

 يف افلتخم ارثأ كرتي ناو دب ال يسلدنألا خيراتلا ةعسو حوضوب اخيرات نأ وه هيف كش ال يذلاو

 يف بيرعتلا هيف ثدح يذلا نرقلا فصن نأ ىف كش نم ام هنأ ىلع . ةفلتخملا ةيخيراتلا باقحألا

 ("7 ؟اهنع انتفرعمل ةبسنلاب نامزألا لقأ وه « ةقباسلا اينابسا

 برعلا حتف لوح تاياورلاو تايلوحلا ؛ رداصملا يف ةرازغ (ةمث ) انه دجن « كلذ بناجيو

 رداصملا هذه ةسارد جئاتنف « طبضلاب كلذ سكعب لب ةنسح ةزيم سيل ةيمكلا هذه نكلو . اينابسأ

 « ةيبدألا تالاقملا اهب طيحت ةيخيراتلا قئاقحلا اندجو نأ ثبلن مل اننأ ولو . ةضقانتمو ةبراضتم

 . 00 ةتحبلا ةيروطسإلا رصانعلاو ةبيجعلا تاياورلاو

 : سلدنألا حتفو ربربلا "1

 ثداوح يف ةعقاو ةقيقحك ربربلا ةدايس رهظن تاياورلا كلت داحتإ لالخ نمف « كلذ نم مغرلابو

 « مساح لماعك « ةيناث تاياورلا هذه مدختست نأ نكمي ال ددصلا اذه يفو . سلدنألل نيملسملا حتف

 . ةريهشلا «ةليلو ةليل فلأ» صصق ةعومجم لثم

 تلفيسوم 81علل(4ةدعفمر 1, (©؟ةهنتق09ب 1987, مم. 261 - 267: (. ةلطالاناب اع فللا1 : " 8] ءكاعارعلام دعست
 مك عدتكت تل ءحصم انه ان ةممئامعأمد 2 15 طلقامتتم م0ال1و ز/ هنآانتفأ لع جلد كتلةلاند ".ةعاهم عا طءاسعا"

 ءمالوع عك, مز, 280-269 [ 8. 8[فللل 2مل( : "8هنعطتىعو لع لد خص لقلال5, 105 12010565 06 1123 +

 طتقامكلعم" , ىل-0دصامت"ه,1990(11) ,مم.307-8.
 1. 88882 : طامءتاهءامصعد زن همادفعماسو . ة/ءلتت0 ,: ل ةيديلقتلا ةيثحبلا لامعألا ىلع ادمتعم طيطختلا أدب (65)

 1. 28 آهق 0401645 : "آه طعرعطأ2معأ0لل 06 ظكمهنا3. ثمانا65[1 2352 5ان 650010 ".: هلبق نمر 5.
 6مل عمصمم لع 8ك سلأمو خل عهسمو,2 (1946), مم.131-113: 4صلهل بعام 4 انكانآتتتق8 3 6201110065 ١

 15 لءاتست اهعتمد 06 12 همغعدق لع هل خصلدلابذ ( عةورتم لع ءاسو عرق ةطلهلانق طتعل1ءالهلز, 84عام ,1950

 018. آتاة]آ151 : "انهم 8ء2طعوزءفللامت قع 2ان1 لمع 1طعمتوعاعم 112لطلصعا", 1هددهسأعم 1117 ءالعم 0

 1. 0117/5812 45131 : " ق2 م2800 2105 0,1ع6ا165 : رظنا ةيفارغجلا دهاوشلا دوجو لوحو (1943), م2.183-196 .

 لع ©ةكاتلله : دان (هممهدتستم د ؟ءاوعأم» هما 105 قعوطعو زنه طعزع0ومعن" .ةل- ف همن (1973) , 0.

319-01 
 18. 24011104 1:02152, " 126 211610 50طئ6 105 طعمفطوععو . 10611610865 ءل امع00 2 انذ م0ائععام لع شل )ن5(

 لع [1ذكامكم لع آكادتس" , ظ5(تللمو لع 1ظاتمامرعأم زن مرن دعما عذه 816019 هلعم , 6-5 (6-1985) مزن. 25-31
 :1.7/41:1:9/7 دوهج نم مغرلا ىلع اذهو (0)

 «8يمدسم هد ءأ ةثتام ٠/111 : ةزومكنم زن ؟دهعلدل " , ما-هصلماسم , 1978(43) . مه. 51-112
 ©, 542001187 818013102: ]كد (هرعمم ه ]م5 هيتاوعدعك 0ع] ؟عيله]مدصتم اه 1115هدتله طلططقمم- : 0(

 مسكنا ددمصم عا ءأعاو 17111. 220' تل. , 8061105 ةلكعذ , 7
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 0  ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1

 . حتفلل برعلا معزت ىلع تزكر يتلا ةءوبنلاو ؛ ةلطيلط ةئيدمل برعلا حتف ركذ دري باتكلا اذه يف

 روصع يف تحضوو تحرش اهنأ ولو يبرعلا بدألا نم ةعئار ةعطق « كلذك درت مل نأ « نوكت نل يهو

30 . 
 . ةرجح

 رصانعلا يسيئر لكشب هب تماق حتفلا نا يه اهصالختسإ نكمملا نم هنأ ودبي يتلا ةقيقحلاو

 يف ةيقرشلا ةموكحلا ظفحت ىلع لدت ةقيقحلا هذهو . ةيبرعلا ةفالخلا ةسايسل اقيقحت اعبطو « ةيربربلا

 داس حتفلا دعب هنا ىتح . راطخألا يدافت لجأ نم [قراط لبج] قيضملا لالخ راحبإ يأب حامسلا

 . اتقؤم ناك [ سلدنألا يف] ءاقبلا نأب حضاو روعش

 نأ رمألا هب غلب ةفيلخلا نأ ؟ بيبح نبا حرؤملل يهو تايلوحلا مدقأو لضفأ نم ةيلوح تركذ دقو

 . 7 اهدعبل ارظن سلدنألا نع يلختلا يف ركف

 نب رمع ملست امدنع هنأ م/14 ماع يف ظحال ةيطوقلا نبإ وه سلدنألا لهأ نم ميدق فلؤم نأ امك

 كرتي [ ينالوخلا كلام نب ] حمسلا يلاولا هلعج دقو .؟١')سلدنألا كرتب ارمأ ردصأ ةفالخلا زيزعلادبع

 107 [ةيزينبألا] ةريزجلا بنش فااذيب انوفا راض نيمانملا نأ نانا ىلع ةلآسملا هذه

 كرت ىلع نيملسملا ربجي نأ هتين يف ناك ةفيلخلا نأ «ةعومجم رابخأ» باتك بحاص دكؤيو

 . '""' يمالسإلا عمتجملا يقاب نع ادج نيديعب اوناك مهنأل اينابسأ

 عمج يف طقف نوبغري مهو ؛ اندلب يف ءاقبلا يف ةين مهل سيل انوزغ نيذلا ءالؤه نإ» : الئاق « مهل ءادعأ

 . '«مهرايد ىلإ نودوعي مث . مئانغلا

 ؛ ةمجرت نم انسبتقإ دقو (ةليلو ةليل فلأ) 1.دك 341] ١ ده 1هعءاطعت ,2.272. (9)

 1. افضل تخت عام لش 177 801 ,1966,مم. (1182 -4) .

 181 طخذطاق هد : مل -0فجخلا]ب 110 لعا طكصطحلو لمت" هده موسنأ .1دق. قة 8مكاقمت, آقتقعط6ب )١٠١(
.8 .2 ,1940 

 ,.5.ص ١97١6 ءديردم «اريبر .ج هارب امتفإ خيرات : ةيطوقلا .نبإ )١١(

 .3 . نع م1800 ؛ ديردت ءارطتقلا ين .| ةمجرت « ةعومجم رابخأ 21(

 آل 18 34111400 : " آند ظوهتم عادم لع 15 هطبق لع 1طا> 5-20 2ططحغ 3 2111 5مرع ةلحفمسلمتمو ". )١9(

 اانه0 تصمم لع 1آلكأ مساق لعأ طكامس , 1973(5), 3

 نيدلا زع .د و ناديرلا هللادبع . 0 يل رك ا ا عال

 ا



 00 ا مال 4٠ /ه١١؟ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 ةينارصنلا رداصملا هروصت يذلا و سلدنألل برعلا حتف ىمسي يذلا نأ رداصملا هذه عيمج حرتقتو

 ةموكح نإ . مئادلا ءاقبلا يف ةبغرلا نود ةراغ درجم ةيادبلا يف نكت مل , «سلدنألا دقف» ةطيسولا

 1 سلدنألا كرتل عجشم ربكأ تناك ىرخأ رومأ بناجبو ةلمحلا كلت نبثت مل ةفالخلا

 ةنس نم سلدنألا وزغ تقو يف ربربلا دنجلا ةيمهأ ىلع رصت ةيبرعلا رداصملاف « ىرخأ ةيحان نمو
 نوكم ةجنط يف زكرمتي يذلا شيجلا نأ ىلإ مكحلادبع نبإ يرصملا خرؤملا ريشيو . ادعاصف م/١

 ةيعالطتسإلا ةلمحلا نأ بيبح نبإ ركذيو .''؟!ةنفحلا مهنيب برعلا ددع ىدعتي ال يدنج ١١١٠١ نم
 ./19برعلا نم الجر رشع ةتس وحنو ربربلا نم فالآ ةرشع مضت تناك

 نأب ركذي ثيح «ةعومجم رابخأ» باتك بحاص هدروأ ام وه رامضملا اذه يف فصو قدأ لعلو
 . ( ما/١٠ ةنس يف ) مئانغلا ضعب ىلع لوصحلل « ١ ١'فيرط ةريزج ىلع تعقو حتفلل ةقباس ةراغ

 نودب تناكو « ىرخأ ةلمح تماق ما/١١ ةنس يفو . ةجنط ةنيدم نم تنش ةراغلا هذه نأ ودبيو
 ةياور بسحو . 2""ءارضخلا ةريزجلا ءانيم يف تطحو هتبس ةنيدم نم ترحبأ دقو « ةيمهأ رثكأ كش
 تناك ملسم يدنج فالآ ةعبس ةديدجلا ةلمحلا هذه يف قراط داق دقف ؛ةعومجم رابخأ) بحاص
 اشيج الكشم « يدنج 06٠١ هدادعت اددم ريصن نب ىسوم لسرأ كلذ دعبو .''”ربربلا نم مهتيبلاغ
 رصنعلا مه ةريخألا ةلمحلا هذه يف برعلا نأ يف كش ةمث سيلو ؛'!' لجر 1٠٠٠١ ىلإ هددع لصو
 . برعلا نم ةمخض دادعأ تنوكتف ربربلا ىلع ايددع نوقوفتي مهنأو دئاسلا

 ©ههمنه8 ةنودم ره ثادحألل ارصاعم نوكي نأ داكي ددصلا اذه يف ةيمهألا غلاب ردصم ةمثو

 ظحلن نأ عيطتسن ردصملا اذه يفو . ما/04 ماع ىلإ دوعي يذلا ةيبرعتسملا ةيلوحلا 6

 نيملسملا نوك هيف رهظ دقو .2''” ةلطيلط يف ةيطوقلا ةلودلا يف ةيلهألا برحلا نم وج دوجو حوضوب
 )١5( .ص . م1955 « ةيسنلب «لاديف «] «ةيئابسألا ىلإ همجرت . ا دف : مكحلادبع نبإ 5١ .

 )١5( "هاهو لع 15 ىطت عنود 06 ظومدمو مم 105 ةيوطو ". تنته لفن ضمو " : ةيئوتنأ روشلم ةمجرت « بيبح نبإ
 لع [ذن(مرعأم لع 18ككردهده, 1 (1944), ؟

 )0 , 7 )1١5هدولطعو توحتمام: " 1 ميتسعتم اصعبسوتمم ختقطو 3 1كةمذصق . !ةمتكوب هلام 710" . خا له معسلم .18

 . 16-19مم. ,)1992(
  00اهب ةصاخلا ايفارغويلببلاو اهرداصمو « [ دعب اميف قراط لبج قيضم ] قاقزلا قيضم اهنم ربعت يتلا نكامألا لوح ,

 084ك/1010 : 151 ممصطتبع مصشلم لع تعابلش. اع 5ءراعتم 1"نهاعلو 8 (نءانأهب :رظنا 002481815 .8
  , 90اناقه

  00م . ص( ةينابسألا ةمجرتلا 3 ةعومجم رايخأ

 ( 219ول .ىنص « ةعومجم رابخأ

 )٠١( امض. 0مهظعا1نح 5408130, ك1 قص لع 8ظعادم الاواعملم لع :رظنا عوضوملا اذه لوح

211111 

 ء



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا ا 9

 ىلإ فدهت يتلا تاراغلا نم ةلسلسب اوماق « (اذك ) (نيحتاف وسيلو) ةطيسب ةيعالطتسإ ةلمح درجم

 . مئانغلا ىلع لوصحلا

 « مئانغلا ىلع لوصحلل ةيربرب ةراغ مامأ انك ىلوألا تايادبلا يف اننأ اهدافم ةقيقح كاردإ نكميو

 دحأ ةدناسمل تلخدت ةياهنلا ىف اهنأو ,'"!!ينامورلا رصعلا يف لجست تناك يتلا تاراغلا كلت طمن نم

 يمه ةيئاهنلا ةجيتنلاو ."؟”ةميدقلا روصعلا يف قباوسلل اعبت لصحب اذهو « ةبراحتملا ةيئابسألا فارطألا
 ران ىلا طمدلا ةعيتسو ةيناانالا ةلظلشلا ىلإ ةيريبألا :يوججلا هه تش رهو 6 هدر لبق لم اترك اه
 . ''"!ةينابسألا ضرألا نم ءازجأ لالتحإ يف نويطنزيبلا هيلع

 هجاو يطرقلا كلملا نأ تركذ ©هدتعد 02ه ةيبرعتسملا ةيلوحلا نأ لبق نم انركذ دقو

 طاذتت 8[508:683 00م1 6:ءعاعأأتق 0019ةاكان5 خلذطقم انطق كتل 71101105 2 ربربلا نم افلؤم اشيج

 ىو 10 تقأ 1212 ثطانخقلت2 تأ 06اع105 .

 . ركذت ةمواقم ةيأ ايلعف هجاوت مل ةيمالسإلا تاوقلا نأ طوقلا ةميزه نم ضرتفي نأ نكميو

 : رارقتسالا مدع : حتتفلا دعب سلدنألا يف ربربلا ل“

 يذلا ددرتلا كلذ ادع اميف « قشمد ىف ةيومألا ةفالخلا ىلإ سلدنألا مض ةظحللا هذه نم ةيادب

 . ةحوتفملا يضارألا ميظنت ىرجم يف ةرمتسم ةلضعم ةيبرعلا ةطلسلل اولكش ربربلا نأ ريغ . هيلإ انرشأ

 طمنف « ةلودلل يميظنتلا لكيهلا يف الو ةيرضحلا ةايحلا يف مهجمد رجي مل ربربلا ءالؤه نأ ةقيقحلاو

 : ةيمالسإلا ةطلسلا اهب موقت يتلا ةديدجلا حتفلا تاميظنت عم قفاوتي ال يلبقلا عمتجملا

 16. 1110101/18123/01, " آعق العان1 كل متلق ع5 طقتنلاتك عاد 820006 كمانك 11ج خانع م16" 1ععجانع 0" ءاسلعو 2250

 4مصعاعسسعو,1939(41) . مم. 28-20 : ]. 24 81آ 4 لآل: " الادقأو لوكالات علا 121ع2علت12 ج ]5 هك

 لع سمر هد 15 8ءانعم لع 3لكونعم ةسعأتلم" . دطسلت ص هدمدنع لأ ©. ؟عطعسلاو , 8411323, 1972, مرر 8509-

 818: 8.002 4181835 041/1010 : " لواقع هوانغ 18 لع 6ء2عاعزعد ةاذ 19 8ءانمو هل ممم

 لع ةلدععم خرسعاتم". ©دهلءعصمو لع آه 8زطاتواععو ظوصدصماو لع 1'ءغممس , 1976(14-13)مرم. 217- 248'

 0. ىلا 0آ107:, " 8ءالنتت 8ةالكءانتال'" طق هتقر 19835(15).مم.109-91: 1. ىلع, 15مقصق ضاعف

 للسلم ةصاتوسم رن عل رسسلم علتعجمل. 11هلتتل, 1988, 00

 )١١( ,002 1هلطعو 0ةجأمام : ]2 مانهاعرتو هل عا ةقاتمعاطو لع ©تطرولاهنعت 1 ملا عانع0لم0" . خءاهو . 8
 (ممعمععم اماععمسمءامصقل ءا اكون ععام لع «زطسملا عاب ل1 ,1988, مم. 788-769, مم. 38 طك.

 ) )7١7ططالظأتلم : !ةهتوسع ظرمممغاسع. طونتم, 1896: اة. 5028>11101/1], آ.م5و 60005 هد ظظكمهصم. .011

 8ع 01971: آخ 0014 1401:1210, 5" 0معدما معامل طتلتاقع لع ظلعوسعأم عد لج طعمتستالف

 10عام" . لومدستمب 123 (1973), مم. 5-1

 (ممتعم 84هدمعطع قي .52 هل. ل. آممعت طةنعتنقب 2هن35022 1981 002

 ١غ



 703 ب20395 1 هت هرتاهذ هوما بملح لول جاوا يفد يو فسم 0 اجل مال٠4 /ه١١١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 لالخ هنأ ظحال يذلا يرقملا خرؤملا ةركذ ام وه رارقتسإلا مدع يف لصف لوأ ناك دقلف لعفلابو

 براوقلاو نفسلا عاونأ عيمج مادختساب ربربلا موقي ةريبكلا مئانغلا ىلع لوصحلاو نيملسملا تاراصتنإ

 , 190 سلدنألا ىلإ ةريبك عومجب باهذلل

 . ةيعامتجإلا اهبناوج ايئاهن ررقتت مل ةرجه ةرهاظ نكلو « ايماظن اشيج دجن ال اننإف كلذل ةجيتنو
 يف فقت « ام اعون « ةمظنملا تاموكحلا تناك  سانلا نم ميظع دشح امبر  ةيعامجلا ةرجهلا هذهو

 رايهنإ مهدعاس دقف ؛ نآلا لصح ام وه سكعلا نكل . ةينامورلا ةبقحلا لثم ىرخألا نامزألا يف ههجو

 . مهل مدق ءيطوم ميدقتب ىرخألا ةفضلا ىلع ةدوجوملا تاوقلا نم مهل تمدق يتلا ةدعاسملاو ةلودلا

 امدنع ةيريبيألا ةريزجلا هبش اهيلإ تسكتنإ يتلا ىضوفلا ثودح ىلع نيمداقلا ءالؤه عيمج مهاس دقو

 م06] ةطلسلا يف غارف اهيف لصح دلبلا نأ يأ « هناكم لحي ارخآ اماظن دجوي ملو مكاحلا ماظنلا طقس

]| . 

 لكل ةفلتخملا تافرصتلا نع « ةنطبم ةقيرطب « افنآ اهنم انسبتقإ يتلا ةيلوحلا سفن بحاص انثدحيو

 . اوبهن امم ةئيمث اعطق اورمد نيذلا ربربلا ةصاخو ؛ نيحتافلا لهج ىلع زكري و « برعلاو ربربلا نم
 مئانغلاب نيلمحم قاقزلا رحب ربع ةيبرغملا ةودعلا ىلإ روبعلل ةريبك دادعأب نفسلا نولقتسي اوناكو

 . ةمظنم دوهج دوجو نود بلسو تاراغ دهاشن هذه يفو . "' ''مهناطوأ ىلإ اهب نيدئاعو

 لهأ هاجت ةيبلسلا ةرظنلا ىلع زكريو الإ «ربربلاو برعلا نيب هتياور يف زيمي ال خرؤم دجوي املقو
 ةيئاهنلا جئاتنلا قيقحت يف مساحلا لماعلاو يمكلا بناجلا مهنأب مهل نورقي عيمجلا نأ عم ؛ ةيقيرفأ

 . ةريثك تاياور ةرهاظلا هذه لوح يرقملا عمج دقو « حتفلل

 . يسايسلا رارقتسإلا مدعل اردصم سلدنألا يف مهدوجو ةيادب نم ربربلا ناك دقل

 عمجل زكارمو دنجلل دعاوق سسأو ميظنتلل ةينضم دوهج لذبب [ نمحرلادبع نب ] رحلا يلاولا أدبو
 امهب موقي ناك نيذلا نيرمتسملا بلسلاو بهنلل دح عضوب ماق لاحلا يفو .ىراصنلا نم بئارضلا

 نيسبلتم نوطبضي نيذلا بقاعو « لامعألا كلت نع نيلوئسملا كئلوأ قحالو سلدنألا حتف ذنم ربربلا
 "3لةدعك لسلانتم 5موصتقم همرط متو اتطاند متنه مز0 (ةووانام5 205ءمصكمد ام108هأ, : كلذب

 هي ب ا اج سب ا دال

 203288٠ ء ندنل 2.06 02805, « ةيزيلجنإلل همجرت ؛ بيطلا حفن « دمحم نب دمحأ سابعلاوبأ ؛ يرقملا 0(

 ,؟ا/6 ص 2

 .م6ص:"؟ , هسفن ردصملا « يرقملا 0050

 ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق : سلدنألا در كد ودل هدد هو لاب هادا كوع ايد كرك رد مال و

 هلوالع ا: تلالعاو هغ هعضعت*عر هعاوتطابع انعأ معلتاعانالد دعوات ءاتأطتنك هلاأ عولمد زج تهرنعوتتع مز
”3 1 : : : 

 10161015 ]107الك105 71611101 عا نالعدأل 011 (لم ادعإ لتكرت زادك رجعزتمك ار1/ عدم رلهعوا]ور نايا

 ىلع ماظنلا ضرفل « تاوئس ةدع لعب « مالك 15 [يبلكلا] ةملس نب ىحي ىلاولا رطضا دقو

 ثالث ةدمل. لتاق هنإف ةياورلا يف درو أم بسحو . ةيسلدنألا دالبلا يف متت يتلا تايدعتلاو تازواجتلا

 داعأو ةيزجلا لاومأ مهضعب بهن نيذلا ةاصعلا عيوطتو سلدنألا يملسم ىلع ماظنلا ضرفل تاونس

 : ةريثك تاكلتمم ىراصنلل

 "قوت 0 ععتتابك ]0أ6 11011716 1011114 ما" ءارجانلا» ىالعععلعر ساعدت ططاطك رمتماعكا مام" صرع امرت ءروروزم

 تديقعأأك ةدعدالما هلوالع 0076 ا ععتتم 1كرجمتتلع ك7 هععرتمد ءا امامك رعتم م0عازأ]أك "عطالك
 : 5 1 ا 4

 هال هطاصنتك دموتنمت هلوانع ةلرجاورستم حابس "وزيري بو” [1) |

 مييقتلا اذه هنع جتن ايبرع اردصم لمعتسا برعتسملا فلؤملا نأ صنلا اذه نم جتنتسي نأ نكميو

 . فقوملل يدقنلا

 . نسحتلا نم اريبك اطوش اهيف ثاحبألا تعطق دقف سلدنألا يف ةيربربلا تانطوتسملل ةبسنلاب امأ

 شوب « دراشيغ « رلبود « ساغيغاك : نم لك اهب ماق يتلا لامعألا ناهذألا ىلإ ديعن لاجملا اذه يفو

 نم اريثك نإف كلذ نم مغرلا ىلعو . هنم انسبتقإ نأ قبس يذلا ثبول انيلوم اريخأو ميركلادبع « اليف

 يضم دعب سلدنألا ىلإ اورجاه ربربلا نإف ةقيقحلا يفو . ةسناجتم ريغ روصع نم تتأ قئاثولا هذه
 يف سلدنألا ىلع اريمأ (لخادلا) لوألا نمحرلادبع جيونت دنع نماثلا نرقلا نم ىلوألا ةرتفلا مظعم

 . ةبطرق

 . ةيلامشلا تاعطاقملا يف ةيادبلا يف اونطو ربربلا نإف اقحال اهللحنس يتلا لوصفلل اعبتو

 : سلدنألا يف ربربلا ةروث ةيادب -4

 رداصملا نم ةريبك ةعومجم هتدروأ يذلا ملظلا اذه ناكو ةالولا لبق نم ريبك ملظ لاجم ربربلا ناك

 تال ةيقيرفأ لامشب تفصع يتلا ةميظعلا ةروثلل رشابملا ببسلا وه

 اهسأر ىلع ناكو « ةجنط ةقطنم يف ةروثلا ترجفت . دالبلا كلتل برعلا مكح تقؤم لكشب ولو ةروثلا

 ."؟”قباس زوشنم لمع يف ةكرحلا كلتل ةيعامتجإلاو ةينيدلا تانوكملا ليلحتب انمق دقو ..ظيس ءاقس

 6هدتعم 8[ ههمضم طع, قرح 6, ففف) ْ

 فر ل ا 020

 0. 002418185 811510 هلل 8, 00241885 0141/1010, " 1061500 عا05٠0 50:6 18 ؟علاتعااه (؟94)

 اععمطم» لمآ 122/740 "'. [0هدصعمدزع ها طرو[عوس“ لسعتسأم 8هوعط القبر ]ب نيم 008,1991, مم. 2205-7
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 ا ا ا خا اال كابو اوم ا اس ام ما/٠1 /ه11١١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 نينس تازواجتلاو ملاظملا كلت اوساق نأ دعب حالسلا ىلإ ةيقيرفأ ربرب أجل دقف لاح ةيأ ىلعو

 دقو « سلدنألا يف تماق ةيربرب ةروث اهتقبس دق ةروثلا هذه نأب ليلقلا الإ ملعي ال هنأ ىلع . ةليوط

 ةفلتخم ىوق دوجول ةجيتن برغملا يف اهنم اديقعت رثكأ انه ةلأسملا نأ ريغ فنعلا نم ءيش عم تعقو

 ةروثلا كلت نأ ضرتفا دقو « ام اعون اهل افيلح جنرفإلا يف تدجو ةكرحلا نأ عقاولاو . ةعراصتمو

 . اهراطقأ يقاب نع لزعنملاو ةفالخلل عباتلا ميلقإلا كلذ يف رارقتسإ مدعو لقالق نع ةرابع

 ؛ ثادحألا هذه نع تتمص ةيبرعلا رداصملا نأ الإ شيوشتلا ةغلاب ةلأسملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 ةجيتنو . ةريثك ليصافت دروي نأ نود « ةسونم دض ةراغب سلدنألا يلاو مايق نع ثدحتي يراذع نباف

 نوسرادلا اهل درفأ نيح يف «٠ ثداوحلا كلت فصول رطسأ ةعبس ىوس يزود درفي مل تمصلا اذهل
 . كلذ نم ريثكب لقأ تاحاسم '' '”يلاحلا نرقلا يف نورخآلا

 رصاعم هنأ هنع لاقي نأ نكمي زاتمم ردصم لضفب ثداوحلا هذه عيمج ليصافت فرعن نحنو

 هبتكو ةنس نيرشع نم رثكأ اهعوقو ىلع ىضم نكي مل يتلا ثداوحلا هيف تلصف دقو ابيرقت ثادحألل
 الثمف ؛ ةحيحص ةقيرطب ثادحألا رسفت الف (ةيسنرفلا ) ةيجنرفإلا رداصملا امأ . نيبرعتسملا دحأ

 لراش ةمجاهمل فدهي يمالسإ لخدت وه موعزملا فلاحتلا نأ سكاعملا ىنعملا يف سويراغيرف ظحالي
 . لترام

 ريطاسألا نم ريثكلا زكرم ناك يذلا « ةروثلا هذه لطب يربربلا ةسونم ناك مالا"٠ ةنس يفو

 نم ًاريثك نأل امامت ةلوبقم ريغ ةيضرفلا هذهو .''١"اضيأ ةيروطسأ اريدوك اهربتعي ىتلاو ؛ تاياورلاو

 . ةيصخشلا هذه ىلإ تراشأ تايلوحلا

 اذه ةسونم نإف يداليملا عساتلا نرقلل دوعت يتلا ةينارصنلا ةيواسمنلا ةيلوحلا يف درو ام بسحو

 156 : ةيلوح ريشتو . يمالسإلا حتفلا دعب ٠ سلدنألا نم ةيلامشلا تاعطاقملا عيمجل مكاحك رهظي

 1[. 12029, 815ؤهرتد لع امد 8[سمسلسدهصعو لع طظوددصم]آ,1 82261088, 1920, ؛ باتك ةمجرت نم انه سبتقت (2)
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 1 تع( رطتما ةمب] يل ) (راامتحلا دكا حجر يدوخ زورا راع ناقز
 4.6. : كلذكو 8. 151/1 -2801/1064]. ةروثلا ركذي مل امك« 1. طآ5 اشك 0801043, هم. كاب م. 8
 000 رلوأامرتم لع اد ةكمرممم 1ك سلصتملتب 0 192801. 1/10 101:1[, خدت عما 1
 نا عم(775؟) (هبيتاوب روت ) ءادهشلا طالب ةكرعم ىتح ترمتسا هسونم ةروث نأ دقتعيو 73/88028ب 1981 2
 . لتق دق ناك ربربلا دئاق

 1, 00884, " 340111028 ١ عا مصلع اةنلوح" .1ةدنيللمو نتلللعمو لع طلغطعمم ديئفطتوم»- ظكمقسمافب 7, (؟1)

 72,328023ب 1903,طم. 140-90
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-22 0 ل ل حل حل مح معلا ع ع ع

 را 1هوعنم»ع هاطلالملع 30170 عمر71 011/11 أطلككلر : نأ م١881 ةنس يف تبتك يتلا 00021603 105
 ىال761* 5171731 1 6 ةاريجورب ريمكك) ١

 معي 1لعمم ةهكع (عممادم ذه طقع ةعامهغ : نأ 00هنعو [8هاع5586 : هسنتور ةيلوح دكؤت امك
 : . : ا ه6 7 ٠

 05001 مت عان5 ةامأ 12 01911015 1210116 6 11 ( .

 . ةيلامشلا سايروتشا ةعطاقم مكاح وه ةسونم نأ ىلع لدي اذهو

 ةروثو ما/18 111 ةنس ةروث نيب ةقالعلاب ةبقحلا كلتل ةرصاعملا ىرخألا رداصملا اندمتو

 «/*'( هملسم امبر ) هملزم ركذت اهنا ىرن ةيطنزيبلا ةيبرعلا ةيلوحلاب ىمسي ام ىلإ عوجرلابف . ما/#” ٠ ةنس
 زكرم يف ةسونم لظ 0 لاغلا دالب يف ةيركسعلا هتاحومط روط شيجل ميعزك « م1/11-/١7 ةنس يف

 وهف يربربلا هبسن امأ ١ سلدنألل ةيلامشلا دودحلا قطانم ىف ايوق املسم امكاح « نويل ةئيدمب همكح

 . ةقطنملا كلت يف اهدرقي ناك يتلا ةيمالسإلا ةيماحلل (يرصنعلا)ينثإلا لصألا ببسب « ضارتفإ درجم

 . ؛ نويل يف هزكرم «٠ سلدنألا لامش مومعل مكاجك ةسونم ركذ درو نيئسلا نم ددع يضم دعبو

 : . ةيبرعلا ةطلسلا دض راث يذلا لجرلا سفن وه نوكي نأ لمتحيو

 يربرب ناك يذلا« ةيولم نأ مال54 ماع يف 01010 810281056 : برعتسملا ةيلوح دكؤتو

 جيورتلا لجأ نم « جنرفإلا عم اقافتإ دقعف « ةيقيرفأ لامش ربرب هل ضرعتي يذلا ملظلا ظحال « لصألا

 قانا هلل 1الئا1/ اللا 6ىكعأ هئالل1 0511016 أ عادام ما'ءال/ الك, الئالاك ١ سلدنألا يف برعلل داضم درمتل

 هدي ]لاه تيج م7 انن1 عقرتتم !ةمارلتع الات انعم, لال لأ عنك رجع* اذاطوم رثسعو ابعت هانت ىعاله 16م نم

 0مم[ 1011 ىال0كر 708/11 7166 1710740 0826115 تانزاا لظ'01عم5 ا هدستكعر» انعم 21:27 0701 0 ك0

 520016 يورو ممريووكأ 2)

 0 همتعم ةلطعال دعم , هل. 1/1, 0هرمعم 8اهيتطمز " آمك مضشصعتفك كمانتعمم 06 116عمدو انعدام". 8هلعانص (؟؟)

 0ع ااه ظعدل 4قلعستم لع اد 11م4 مدتمب 10001932), م.601. 3/6 10110 , جبانم 16163 اطقو 761501 5

 صوصتخنلا هذهب ينعملا نأ ىلع آفتما717113 خ1.( 8011414 هر. 7. 232 : قفاوت نحتو 081/0826 .

 ا. 8ةللاخات 2171100,"ءءءاعمعطعك دنع !طتكامتسم مداتاتودع لان : ىري كلذ سكع ىلعو ءدحاو صخش

 امهدحأ نيصخش دوجو :هرتواشتع ةقاستع» (9210-718)". )جار 1للكام تتوسع , 62 (1921),رمم, 311-3

 . نيئسب نم ددعب كلذ ةيبرعل ةطلسلا دِض راث يذلا يناثلاو نويل مكاح

 تممصتعم 8هاعدععر هل. لل انطتعأم : هطلت لع خلكودعم [11 1/21عدعأقتب, قفرفرل]

 ْ .«مجرتملا» (#*)

 "111.8401/51517, 3/[هحانسصصعالاق © ءنصتمتتمع 111 نر دع ,رشن بسح ؛ (0نهردأتعو ظلمه صاتسم-فعقطع, 51, (؟5)

 ل. آلم 00مانو 5ءئماممصت .اهرشن يتلا ثدحألا ةرشنلا رظنأو 34هونه 11. 8ءلتان,1894,5.166,
 11مم عاعمضسس 820210,1937,ص, 3

 . ةصقلا مظعم انيقتسا ثيح ؛ 0هردأد 81هدوعهطو ,م .79 (*ه)
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 201111000 ا ا ا ا مال٠4 /ه17١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 عم هنأ ظحالملا نمو . ميلقإلا لامش يف ةسونم هيلع عجش يذلا يربربلا درمتلا كلذ حرسم ناك

 ةيبرعلا ةطلسلا زكرمل لغاشلا لغشلا نوكيس هدرمت نإف ٠ يربربلا دئاقلا اذهل ةيلاعلا ةناكملا ضارتفإ

 ءأ نانأ2 ءاثوأ 101غ“ 1م ملعاالم ه>16للانق, هدطصعق 106 ه0مع20350ءماغ5ذ مه]1هخنتخ : اينابسأ يف

5 :0012111634101 

 دقلف « مطحتس لانواتع 600 ودوأ قودلا يجنرفإلا عم فلاحتملا يربربلا ميعزلا اذه ةروث نإ

 لابج ةلسلس ىلإ هتدراط مث هنادرس يف هترصاحو ةسونم تمزه ةماه ةيركسع ةلمح يبرعلا يلاولا مظن
 200 ممؤأغ طائعمسمتعو ذزعدتو ملانأم5 لأم5و «مءلأممقمل: مءمآ11 ةهئاممذ ةطلتتتنتمه هيئيريبلا

 تانمام 1261201 ةغدك 1عطعال]مرم اصلن 177120101861 1طقعواتتاللا همدان طلبك. 8كلعطممع انطأ ذم

 عمتامصعمىكعاتط 0ممالاننح 12ممعتطلا“ ءآ1هلن5, 0635101088 0م1ةددات5 ءأ 2110101820015 8

 تان 215, 11101610 لعأ ةاهاتسم 10 ان عوق 01051116115 0201 5

 اهيلإ تراشأ يتلا ةقيقحلا هذهو . ىراصنلا دض فنع لامعأب ماق هنادرس يف ةسونم رصوح امدنعو

 اننأ قحلاو . ةيلعفلا ةطلسلا ةسراممل ةقيمعلا تاديقعتلا نيبت 01052108 2810281856 ةيبرعتسملا ةيلوحلا

 . برعلا دض ةهجوم ةدهاعم هتقيقح يف وه يجنرفإ ريمأو يربرب دئاق نيب افلاحت دجن ةيحان نم

 نوفرتعي اوناك ىراصنلا نابسألا نأ ءالجب نيبي ىراصنلا دض ةسونم ههجو يذلا داهطضإلا نإ

 . ربربلا تايدعت نم ىراصنلا ريرحتل ةيساقو

 ربربلا ةروث ىلع ءاضقلا نأ ضرتفيو . لتق مث مزه يذلا ةسونم بوره يه ةيئاهنلا ةجيتنلا تناك |١ .0 - ٠ ٠ ٠ - 0 هك ءامحأأ ع - -:

 ظحالن ملف : ىرخأ لامعأب ربربلا مايق رحخأ دق 3 سلدنألا نم يلامشلا ميلقإلا يف تعقو ىتلا« هله

 رارقتسإلا مدع نم يناعي 2 كلذ عم ؛ سلدنألا يف يبرعلا مكحلا لظ نكل « ةيروث تاكرح مايق

 1 (9لماكلا

 نع تمصتو قئاقحلا كلت عيمج لهاجتت ةيبرعلا رداصملا نأ ودبيف ٠ قباسلا يف انرشأ امكو

 ثداوحلا كلتل خيراوتو « ةقباطتم خيراوت نم « اهل ارثأ اهيف دجن نأ ناكمإلابف لاح ةيأ ىلعو . اهركذ

 نأ « نودلخ نباو لاوكساب . ب نم هسابتقإ يف « [؟] يسنرتلا خرؤملا انثدحيو . يرقملا رصتخم يف

 ,0يمصتعم 36هدهرتهطع , م, 81: ةياور بسح ىلع (20)

 عك



 تاءانطعلاو :تالتقتلا نم ةؤرسق.: نسلدتنالا . 60 ك6 دج هن هذ وتم داون ل طوع مانا هلع ا دل وح

 ليلج لمعب ماق هنأ ريغ « ؟ دالبلا كلت نوكت نم لوح هلهجب سوغنايغ فرتعيو . مالسإلا يف لوخدلا

 «هشونكملا» نا طوطخملا روص صحف لالخ نم ضرتفنو ا ةيبرعلاب طوطخملا نم ةخسن رشن امدنع

 0 يورك وا + ةسونم خم ةنيرق ةدحاو ةعارق ةمئ اهنيب نمو « ةفلتخم قرطب اهتئارق نكمي هذه

 : سلدنألا يف ربربلا ةروث مقافت 5

 ةيبرعلا رداصملا انل مدقتو « [ يرهفلا ] نطق نب كلملا دبع ةبقاعتم تاونئسل سلدنألا مكح ىلوت

 اذإو . مهمكح بيلاسأ نع ديدحتلاب اوثدحتي مل مهنكلو « ميلقإلل نيرخآلا ةالولا ءامسأ مدقت امك همسا

 ىلع «[نرقرشتسملا] نوثدحملا نوبرعتسملا هلعفي ام اذهو 2 بثك نع ةيبرعلا رداصملا هذه انعبتت ام

 . ةبقحلا كلت يف يمالسإلا ينابسألا خيراتلا نع ركذي ائيش فرعن نل اننإف « مومعلا هجو

 لهأ باسح ىلع برعلا ءامعزلاو ربربلا ءاضرإ ىلإ ليمت ةسايسب اذه نطق نبإ ةرتف تزيمت امير
 اهجوتو هتاحومطل اديدش ادقن ةيبرعتسملا ةيلوحلا يدبتو . مهنم ىراصنلا ةصاخو « نييلصألا دالبلا

 يضر هيك 1 عايضلل اهوكرتو دلبلا اوملسأ مهريغو ةاضقلا نم هورزآو هوديأ نيذلا نأب ىرتو هت

 . مهسفنأ ربربلا عم ةيقيرفأ لامش يف تعبتا يتلا ةسايسلا سفن يهو « نييلصألا ناكسلا بلسلو ربربلا

 اربيغت هفلس ةسايس ريغ يذلا [يلولسلا ] جاجحلا نب ةبقع هنم الدب نيعو نطق نب كلملادبع لزع

 ىلعو . ربربلا اهب موقي يتلا بالسألا كلت ةصاخو بهنلاو بلسلاب حمس دق نطق [ نبإ ]ناك . ايرذج

 امأ . نيقباسلا ةاضقلاو نطق [ نبإ ] ةبقاعمو نجسب جاجحلا نب ةبقع رمأ دقف كلذ نم ضيقنلا

 صلختلا ررق ةبقع نأ ةقيقح نم حوضوب اهجاتنتسا نكميف مهبغشو ربربلا دض اهذختا يتلا تاءارجإلا

 طور عردمد 5مةصتق 761 01961515 115 : اينابسأ اورمد مهنأل ١ يقي رفألا لامشلا ىلإ مهلاس داب مهنم

 اصماتعونمو ؟ةغتطسم 20مهوتاتم دمتم ننهصكدماوع 10

 نوكي دقو . سلدنألا يف ةيبرعلا ةموكحلل ةأجافم ةيقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث رجفت ناك دقل

 ةيبرعلا ةغيصلا سماخلا باتكلا نم 55 ةظوحلملا ىف 9 دروي 7 ص 20ج 2 ببطلا حفت «يرقملا ةرافإ

 (نون) فرح نوفذحي مهنأ ىتحو « " ةشنوغم" : ًاذكه نوخسان اهبتكيو " ةشنوقم" ضرأ : ناكملا مسإل
 فورح ىلع يوتحي مسا نم ةينيتاللا يلإ ةمجرت ةسونم مسا نأ وه يقطنملا رمألاو « "هشوغم " اهنودرويو
 . ةيزيلجنإلا ةمجرتلا نم 5١ 5 ص يف سوفنايغ ةظوحلم رظنأ . ةيبرعلاب رئاظن اهل سيل

 0هصلعو 8[هدورسفطع 8 مرق

 0عهصتعو ة[كهجوعقاطع ,82 | 9(

 ٌءءا/



 00 مال٠5 /ه7١١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 ليصافتلا ضعب عم ةروثلا بابسأ نع نودلخ نبإو يراذع نبإو « ةعومجم رابخخأ باتك اهنمو ةيبرعلا

 .2؟"”ريربلا دض تبكترا يتلا ةاواسملا مادعنإو يعامتجإلا ملظلا و ةالولا يدعت بابسألا هذه نمو

 ةرثك نع « ةيداع ريغ ةميق تاذ ةقيثوك اهمدختسن يتلاو « 0100102 210281856 ةيلوح ثدحتتو

 كبومع ةمتومم ءأ ءدم101ها5 ءادجلنم ىلصع اعاتطتمم عقم .... : ةالولا ةوسقو يدعت

 ارت م11 وامن 1001ج ال1 1تنعطأتق ءاناتعأم 00من طضمخ نا 1 لوم

 اذه لاسنفورب يفيل جلاع دقو . سلدنألا ىلع ةميظع تاساكعنإ ةيقيرفأ لامش يف ربربلا ةروثل ناك

 ةقيرطب اهللحي مل هنأ ريغ ةيبرع رداصم نم ةجرختسملا قئاقحلا ضعب دروأو ؛ ماع لكشب عوضوملا

 .2؟””رطسأ ةعضب سلدنألا ىلع ةروثلا تاساكعنإ ىلع هزيكرت دعتي ملف دراشيغ امأ . (؟!!ةقيقد

 يف ةبربربلا ةروثلا ىدص عوضوم يف اقمعت تدبأو امامتهإ تطعأ يتلا ةديحولا ةثحابلا نأ ىلع

 لالخ نمف . ورييف ليبازإ ايرام :يه « هنع بسحو نيتحفص نم برقي ام دارفإب كلذو ؛ سلدنألا

 يف تماق يتلا كلتو سلدنألا يف ةيربربلا ةروثلا نيب ةقالعلا ورييف تظحال ةيبرعلا رداصملا هذه ضعب

 ةرصتخم تقولا سفن يفو ةقيمعو ةديرف ةساردل ضرعنس نآلاو .؟ ؟”ةيجراخلا ةلحنلا ةلحتنم برغملا

 . سلدنألا يف ةيربربلا ةروثلا لوح

 ام اعون لمكت يتلاو ٠ ةظوفحملا رداصملا ةعيبط نع ىرخأ ةبسانم يف انثدحت نا انل قبس

 هنكلو « ةيقيرفأ لامش ثداوح لوح ديفي ام هيف دجوي نأ ردني اهنم ضعب ةمثو 2 ةرفوتملا تامولعملا

 .؟*ينابسألا بناجلا يف ثداوحلا قايس ىلإ ريشي ىرخأ ةيحان نم

 نع ارابخأ ثداوحلا ىلع نينرق رورم دعب اهبتك يتلا ةمهملا هتيلوح يف يزارلا دمحأ انل درويو

 070 مرهه( : ةجئنط ربرب راثأ يذلا وه سلدنألا ىلاو نأب لوقتف ةيسنامورلا ةياورلا امأ . سلدنألا

 ) 15, )5١دمطتتع 81ه نان ععمو ةد لم 1خلدل 81هلتم, هنن 03ب 1989, م,168 150155 ,811510 00241815 .0
 (6 84, 23©ممصتعم ة1هعوسوطعب

 )1181/1 )59-ه01/831ج41 [ككمدمم 81د سمسم طقفام آه دتلد لعل كدلتقغم لع ©مملمطق(711-1031). .18
 1[. 8ك عمعنلعم طالدا (هلز , [1زئا منام لع آظكمدصمماا/ , 113لأل, 1957م, 26-28

 2, 01110114110, 2ع

 8.1. 1181150, آه عا“ هلمدعتم عد هادف صلمامم ليسماف نأ ممضاملم 0رصعرتم 1/2لأل,1987,طم.1920. (5)

 0. 00218155 811510 دننل 2, 002418155 012811010 ,م.206 .ا 20(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم كورق : سلدنألا او هطع هادا هامل كك هلام هدانا د وع نة داع كوي لل كان لا همس هاف ا ضال

 6ءالملق ءمد 105 6ةنطوتم5د لع '1دصعمن تأ ططقأم 06 تا105 طاتتط05 تأ 065ما065 21/122056 هول

 ه[لووأأ 10 :

 . ةجنط ةقطنم يف سلدنألا يلاو لخدت 0108162 1102ة:068 : ةيبرعتسملا ةيلوحلا دكؤت و

 امدنع هنكل « ةجنرفلا دض ةلمح يف راس دق ناك يلاولا نأ ثادحألل ةرصاعملا ةقيثولا هذهريشتو

 ؛ درمتلا ةهجاومل برعلا لسرأو .( ءارضخلا ةريزجلا ) اتكدسنارت ةقطنم وحن هجوتو داع ةروثلاب ملع

 (*!قاقزلا قيضم نم ةيقيرفألا ةودعلا ىلإ هشيج عم هسفنب ريسي نأ ررق كلذ دعبو . ةجيتن نود نكلو
 '”ةصملانانهتم مر0رهانغانكأ15 5656 : ةيقيرفألا ءيناوملا ضعب يف تايماح سسأو راوثلا عضخ أ و

 [عمعواما, كهطوم ةزصع عالععأب 20 مهمات عممعالا 18/ان1 01010 طل ا عطق 22تلأ انك ما"عنام]هطتستاع#

 30:ءعماقألك مقتأح (ةه06[503. 51 0يان05 تا*> تكأ5ذ ه0م01001ء10تو أ 1131105 دبع مقلت

 13عام 2ا0م16ع5د هوانغ ااا خبنونع5 ؟/هعومأر !"تممتاتأ عاقللم نعمل. ىةاعوانع كنمعاف هطاتسع

 015ممدعملم ءأ اكتمهعا105 مهااسق م18اأ عئادسلم ما0مأع 5علخ هاعتط عداعات دع تانطاتصتمأ. 006 توأ

 ممنأ اما!ساسسم معنطقعأام نيتموانعمتم مطلئاصعاتع م«ءلوغم 1ةوابص عقاماتتة مك, اهكتمل اما

 60011عماتق, 12072 1356801 20 ؟ااملن2 تالا 6 3ةعبآو طصت عري :

 ثادحأ يف  سلدنألا لخدت نأ تممتعن ةيبرعتسملا ةيلوحلاو يزارلا نم لك ربخيو

 نع ةياهنلا يفو يركسعلا رصنلا نع لوألا ثدحتيو . برعلا ةحلصمل يباجيإ ريثأث هل ناك برغملا
 ةعضب وأ ادحاو نأو « يركسعلا رصنلا لوصح نع ثدحتتف ةينيتاللا ةقيثولا امأ . نيفرطلا نيب ةيقافتإ

 قئاقحلا كلت لوح ةيبرعلا رداصملا ةيقب دوسي تمصلا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو . تلتحأ دق ءيناوم

 . رداصملا هذه ىودج ةيدودحم تبثي ثداوحلا روطت نأ امك

 ثادحأ نع جتن دقف . عاضوألا رارقإل ةديفم نكت مل يرهنلا [نطق] نب كلملادبع ةدوع نأ ودبي

 . وبيس يداوو فارشألا ينكرعم يف ربربلا تاراصتنا دعب ةيبرعلا ةطلسلا درط يقيرفألا لامشلا

 (:0هلع8 ةيبرعتسملا ةيلوحلا ةياور بسحف ؛ ةيليمكت تامولعم « انفلسأ امك « رداصملا انحنمتو

 ضايع نب ] موثلكب تلح يتلا ةثراكلا دعب مهرودب سلدنألا يف نينطوتسملا ربربلا راث « 212116

 131 عصمد دور اه هيا سات ءكلدل لع اذ 0عمصتعم [8ةدمردتصهمل» : ناونعب سرجناياج قيقحت «يزارلا دمحأ (45)

 هقتح دقو ١7144. تايلوح نمض اذهل قباطم يزارلا نم صن ةمثو . لعأ 810هه 1ةعذف ,17.١

 تعمصتعم ©ءمعتف] لع: نإف هنم سكعلا ىلعو ١11. .ص. م «ديردم , سردنأ . سإ .م و نالطق

 ©هداعه 8[هدهمداع ةيبرعتسملا ةيلوحلا نم ذوخأم ةياورلا يف اطخ عبتت 152818, 0390. 5

 . (مجرتملا) قراط لبج قيضم دوصقملا (#*)
 0ممصتعم 1[هدمعوطع رم .82 20
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 . مال١4 /ه١؟١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 مهناوخإ روبع اولضفو 2 سلدنألا لالتحاو 2 يلاولا علخ اولواحو « وبيس رهن فافض ىلع [ يريشقلا

 وعل انأ 5مدصتع 8لدست طمع اه معصم نتنتأا معان, اص: سلدنألا ةريزج [هبش] ىلإ [ربربلا]

 ميعاتم همدوعععملل هدماسمغأ مطلعامعأتلع ممدانضتات ةدزطأ تأ نةريطتلط تألتك ة0كانط مااننط

 ا : أ دنا سويا(
 امصمخشس ةنا15 500ه11 انو ماتطقتنع (ةطقأات 10101 عمدت الل 1

 نأ ىلإ «ةعومجم رابخأ» بانك راشأو « ةفلتخملا ةيبرعلا رداصملا ىف اضيأ ةلاحلا هذه تفقثو دقل

 اماراداوغ لامش يف درمتلا زكرم ناكو . 0

 برعلا باحسنإ ةروثلا تببسو . هقروتسأو ايسيلاغ يف ةصاحسو « مهولتق و أ برعلا عيمج - اودرط ثيح

 لقأ ربا ناك ثيح ٠ ثوفارأ ادع ام لامشلا قطاتم نيكرات ؛ يبدا ] ةريجلا هيش طسو وحن

 اكل
 اددع

 نأ كلذ تبثي اممو . ايبسن ميظنتلا ةديج تناكو ةعساولا ةكرحلا صئاصخ سلدنألا ةروث تذختإ

 . تاطلسلا عيمج هوطعأ اميعز ربربلا بختنا ثيح « . ةيلوحلا يف تركذ ثداوحلا هذه عيمج

 ةكرحلا كلت نأ لاح ةيأ ىلع انل تبثي اذهو ؛ .ن . ب .د . ه ةعومجم رابخأ يف هيلع قلطأ دقو

 . ةيقيرفأ لامش يف تماق يتلا ةكرحلا نع ةلقتسم ةصاخلا اهتيوه تدمخأ

 «لمشي اذه نأ يأ « نيملسملا نيب ربكألا ددعلا اهيف نولكشي يتلا قطانملا يف ربربلا ةروث ترصتنإ

 100 لو حقو اوس زل رمق اقر رهلكل دقو ةريبلطو ةيوؤك « ادرام « اقروتسا « انسيلاغ

 حامسلا ررق دق [ يرهفلا نطق نب ] كلملادبع ناك ةلاحلا هذه زورب لبق هن أ يزاذغ نإ ريشيو

 ا

 هبش يف ماشلا لهأ ىقبي نأ طرش ىلع « ةقرافألا ربربلا لبق نم نيرصاحم اوناكو « ةتبس يف اورقتسا

 0 ءارضخلا ةريزجلا يف ماشلا لهأ رقتسا مث ءا 0 ٠١ ةدحاو ةنس سلدنألا ةريزج

 مهو بونجلا وحن ربربلا راوثلا هجوتو . ا ا ا

 قلايف ةثالث لاسرإ | نمضتت ةيركسعلا مهتيجيتارتسا تناكو . سلدنألا نم برعلا درط كلذ نم نودصقي

 0عهصتعم 8[هدمتتفط# , 85 25م0

 -48 ص : ةيئابسألاةمجرتلا / 78 ص . ةعومجم رابخأ (59)
 . ةمجرتلا نم 55-00 صو 4179 . ص « ةعومجم رابخأ 020

 .43" .ص .7 « قباسلا ردصملا ء يراذع نيإ (1)

 .؛5 كل ١ قباسلا ردصملا ٠ يراذع نبإ 6,0

 (0همتعم 8[هدمرسوطع زر 85 . 20



 تنإءاماطلاو عناق وتسويق 1 يلمع هت ع ل

 .ءارضخلا ةريزجلاو ةبطرق « ةلطيلط :يهو ةثالثلا ةيويحلا مهركارم يف برعلا ةهجاومل ةيركسع
 تاهجاوملا يف برعلا تاراصتنا يراذع نبإو ©0102108 840281886 ةيبرعتسملا ةيلوحلا لصفتو

 5ء0ل ةطلعامعاتع ناتدوع !ةععاماتتسم طءوعطتم طتالقمم نصقتت مع ةانمصس طدصعأو : ثالعلا

 هطوأل1ممعتم 10ه1عل0 معع دتعتمال ةةماعتم لتعد معاعملعمام عادلتم لنملععتسم ةط تنطع

 طتاتقكلم 1010162 للئدععو(ه)ا, ةلتقس معن تاسصاسنتمت' ختقطقنم 1106[ كتل 508 761

 اضاعسمأ ءاممع عال عمفتللمو 1عانمزنطءاوأ تأ تص ةلتقلت موياعسمم 0ععاتطماب 12االقنتتر, 1111 اة

 ككل منعم ه0 همته متعطعسلةملمد عم5 نبأ انغعاقتتط ههنا عئلتتل عقافط وما 209 ةصاهطةلأب معك

 8عاعتم تنك لسلست اةمقتاللا 0676 عمط لضخ قلل أ طادق ما6مق اتق طوال ىف

 املف :١ يتآلا وهو فلتخم بيترتب كراعملا روطت دروأ هنأ ولو « قئاقحلا سفن يراذع نبإ ركذو

 أدبق ٠ يتانز لجر مهيلع , ربربلا نم عمج ةنوذشب ناكر ؛ نطق نب كلملادبع مهب عمتجإ ؛ ءارضخلاب اولح

 اوراسو ؛ةبطرق ىلإ كلملادبع عم اوضهل مش ....... ةنوذش نم حتفلا يداو يف مهتلتاقمب كلملادبع

 زوح نم طيلس يداوب ىمظعلا مهتميزه تناكف ؛ ربربلا مظعم كلانه عمتجإ دقو . ةلطيلط ةهج ىلإ مهعمجأب

 ربربلا فحزو « اهروغثو ةطسقرس برع اشاح , سلدنألا برعب مهيلإ جلبو كلملادبع فحز نأ دعب ؛ ةلطيلط

 . 8*2 (” االآ ةكرعملا يف مهنم اولتقو ٠ برعلا مهمزهف ؛ مهعمجأب

 مايق لوح [ ةعومجم] رابخأ [ باتك] تاقيلعتب لصتي ام كلذ . نآلا ىتح نيرخآلا نيثحابلا ناهذأ نع

 رركتو .7”2يقيرفألا لامشلا ةرسيم كلذب نيدلقم مهسوؤر رعش ةقالحب « ةكرعملا لبق « ربربلا

 ىلإ مهلصأ دوعي نيذلا ربربلا لعجي يذلا ببسلا ىلإ ريشتو « ةقيقحلا سفن ةيمالسإلا تايلوحلا

 ةليبق دنع ةدئاسلا ةداعلا يه امك اهكرت نم الدب سوؤرلا رعش قلح ةداع انه نونبتي طسوألا [برغملا]

 (ةال).
 . ةهدومصم

 برحل دهشم ىلإ نيتيلاتلا نيتنسلا يف سلدنألا تلوحن دقلف « انه فقوتت ال ثادحألا نأ ىلع

 يذلا [ يرهفلا نطق نبإ] كلملادبع فلخ . امامت ةرقتسم ريغ تافلاحتلا تناك ثيح « ةعورم ةيلهأ

 عيمج اوعمجو مهيبأ لتقمل رأثلا اودارأ كلملادبع ءانبأ نأ ريغ « [يسيقلا رشب نبإ ] جلب ( لتقو هب حيطأ

 0ممصلتعم 8102ه هطعر 2.85 20

 .45 .صدايك ١ قباسلا ردصملا ؛ يراذع نبأ 20(

 رامضضملا اذه يف جراوخلا تاسرامم تلصف يتلا 1./01 . طاعتكم, 0.20, (05)

 "ل 77 . ص ص.« م1845 لغرأ ؛ ثلاثئوغ . يج « قيقحت « سلدنألا حتتف 270

 ١غ



 اح ام مال٠4 /ه١١؟١ ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 « مهئالو رييغتب تقولا كلذ ىتح اودروطو اومزه دق اوناك نيذلا ربربلا ماقو ٠ جلبب كتفلل مهتاوق

 ائيشف ائيش اورطيس ماشلا لهأ نكل .2””ةبطرق يف ماشلا لهأ ةرصاحمل كلملادبع ءانبأ ىلإ اومظناو

 . ةيناثلا ةرملل ربربلا اهرازوأ مظعم لمحت يتلاو « كلت ةيلهألا برحلا تايرجم ىلع

 ىلع ةريثك ءاوضأ يقلي يذلا لصفلا ةظحالم ىلع بصني نآلا انمامتهإ نإف « كلذ نم مغرلا ىلعو

 لاحترإ ةايح مهتايح تناك ذإ . دعب ةيرضحلا ةايحلا هلحرم اوغلبي مل سلدنألا يف ربربلاف ؟ ربربلا عضو

 ديدجلا سلدنألا يلاو ماق 6 رمألا عقاو يفو .٠ مهلافطأو مهئاسن عم ةبئاد ةكرح يف بعشك « لقنتو

 ىهتنإ دقو ةدرام يف اهاحر تراد يتلا ةكرعملا يف ربربلاب ةميزهلا قاحلإب [ يلماعلا] ةمالس نب ةبلعت

 .*؟!هب مايقلا ىلع جلب ؤرجي مل رمأ وهو ء رسألا ىلإ مهلافطأو مهئاسنب رمألا

 اذه يف ركذت يتلا ةديحولا ةقيقحلا ربتعي «ةعومجم رابخأ» باتك بحاص هدروأ ام نأ ىلع

 0 وأ مهسنج ددحت نأ نود « ىرسألا فالآ نع ثدحتت ىرخألا رداصملا نأل «لاجملا

 مهئاسن عم لاحرت يف ةمأك ربربلا ءالؤهل ةزيمملا ةعيبطلا ظحال «ةعومجم رابخأ» [ فلؤم] نأ ودبيو

 يف الإ رارقتسإلا ىلإ ريغتت مل ءرابألا نبإ ركذيام بسح «ربربلا ىدل ةوادبلا ةايح نأ قحلاو . مهلافطأو

 5017[ لخاولا] نسجل دبع دوغ

 لوصفلا يف ريربلا كراش ادعاصف تقولا اذه نمو « امربم ربربلا ةوق ىلع عينشلا ءاضقلا ناك

 -[ يرصنعلا ] ينثإلا مهفالتخإ نا ريغ . سلدنألا يف يعامتجإلاو يسايسلا رارقتسإلا مدع نم ىرخألا

 ةيلحم ةيمهأ تاذ عارصلا لوصف لعج يذلا ببسلا اذهو ؛دحوم لمع يأب مهمايق لقرع - مهنيب اميف

 نم مال 014-47 ةنس نيب ام تماق يتلا تاروثلاو ةيحان نم مالا" 4 ةنس «ربربلا ةروث تدأ ٍدقلو . بسحو

 فعض لضفب مهتاحوتف لاجم اوعسوو اووقت ةميظع ةدعاسم لامشلا ىراصن ءاطعإ ىلإ « ىرخأ ةيحان
 . ةيمالسإل ةطلسلا

 طوقلا مكح طوقس تلت يتلا ثداوحلل يقطنملا روطتلا ةجيتنل ناضرعي نيديدج نيحارتقإ كانهو

 « ةيربربلا رصانعلا تاطاشن ربدتلا نم ءيشب ضرعتسن امدنع حوصولا غلاب لوألا . اينابسأ يف نييبرغلا

 . امامت ةنزتم ريغ ةيادبلا ذنم مهتافرصت تناك دقلف

 . 4". ص.” « قباسلا ردصملا ءيرقملا (0)
 . ةينابسألا ةمجرتلا نم 07” . ص . ةعومجم رابخأ (69)

 .ركفلا راد « خيراتتلا يف لماكلا ؛ مركلا يبأ نب يلع نيدلا زع ريثألا نيإ ؛ 548.05١ . برغملا نايبلا ءيراذع نبإ )٠0(

 .795 ص 6« ما9108//ها1948 ٠ توريب

 .م 1951” «ةرهاقلا« ىلوألا ةعبطلا «سنوم نيسح .قيقجت ؛ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبإ (51)

 تح



 تاءاطعلاو تايلتقتلا نم نور ::نسلدتألا) ١ 09-222 داو د و ب ارا و ا م

 يف م ةئس يف ةيربربلا ةروثلل ةقباسلا ثادحألا رابتعإلا يف عضن نأ بابسألا هذهل انيلع نذإ

 نم ةعباتتم ةلسلسل رارمتساك لب ءيجافم ثداح اهنأ ىلع سيل « اهحضون نأ امبرو ةيقيرفأ لامش

 . ةيبنجألا تاطلسلل عوضخلا عاونأ لك دض تاروثلا

 غوزبلا يف « ةيربربلا رصانعلا هتقلخ يذلا« رارقتسإلا مدع رودب فارتعالا يفكي ال هنأ « يناثلاو

 .دادرتسإلا ةكرح [ ىمسيام ] روطتو لصأ يف اهريثأتو ةمواقملا ةكرحل عيرسلا

 م



 ا



 سلدنألا ءايحر] ةيسايسلا يتناقنإ سالي ةيرظن

 وبر لد وناخيه ليونام

 وريمور ثيور ليونام

 قيلعتو ةمجرت

 يزور ليعامسإ روفغلا دبع : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ماه طم رو كاد ابد ا ماع د هاد ادع د داو كانال ادن نال اذ د نون لا ا ويا

 *©سلدنألا ءابح,إ] ةبسايسلا 815 آدم يتناقنإ سالب ةبرظن

 . «سلدنألا يه , يديساي ٠ يتدلب ؛ ملاعلا لك يف ءارعشلا دلب يه لامجلا ةكلمم تناك اذا »

 . يتنافنإ سالب
 (**!(سلدنألا كولم رخآ : دابع نب دمتعملا باتك نع»

 يف ةيمها طاقنلا رثكا نم ةدحاو ***'سلدنألا تلكش فيك نايبت وه ةساردلا هذه نم فدهلا

 .(ما1-846١912) ةيسايسلا يتنافنإ سالب ريكفت

 مث نمو « يسلدنألا خيراتلا نم نورقلا كلتب قلعتت ةمهم ةدام فاطتقاب انمق « فدهلا اذه قيقحتلو

 .اندالب يف يبرعلا دوجولا نع ةفلتخم تاميقت حرط نم انكمت اهقاطنتسإ لالخ نمو

 سلدنألا لبقت مث نمو ميوقتو فاشتكا نيب ةنزاوملا ىلإ انوعدي « كلذ ىلع اءانب « يتناقنإ سنالب

 . ارضاح اهصيلخت نيبو « ضامك

 ةيتاذلا ةريسلا-١

 ما9/17 ليربإ نم ١١ لا ذنمو ةيلاحلا سلدنألا يف (م185-1915) زيريب يتناقنإ سالبل رظني

 هذهو (يسلدنألا نطرلل بأكا يسلدنألا ناملربلا يف ةيسايسلا بارحالا ةفاك لبق نمو ؛« اديدحتت

 يف نأ امك « اهنم اهنم ةثالث عبط بتك ةسمخ انل تكرت ةرصاعملا سلدنألا يف ةيمها رثكألا ةيصخشلا

 اهرودب يتلاو اهشماره ىلع تاقيلعتب ةئيلم « اناونع 118١ هعومجم امو ةطوطخم 4179 هتيتكم

 .؟١!ةساردلا رظننت تلازال

 امك 0 يمالسإلا يفاقثلا ا ةسارد كلذل 5200 "نال ةيخيراتلا ةركاذلا

 يتلا ةئميهملا ةيجويديالا ىلع ةزكترملا « ةلوادتملا تايرظنلا لك ضفر 2 تقولا سفن يف « كلذ ينعي

 همس #آذآ]

لق اًعوضوم اهلوانتو , اهعوضوم ةدجل ةساردلا هذه تمجرت #0
 .«مجرتملا ) ةيخيراتلا تاساردلا اهل تضرعت ام

 .( مجرتملا) ناونعلا اذهب فلؤملل باتك ىلإ | ةراشإ | يف («*)

 ني زيمي وهف ذل « ةيمالسإلااهبقح يف سلدنالا دصقي هناف': مساك « سلدنألا ؛ يلإ ريشي منيح يتقن نسألب دع

 ا سلدنألا»
 مجرتملا ) رضاحلا هنمز يف

 .(مجرتملا) . ؟ةيلصالا اهتغل يف ١ ٠ عجارملا ىلإ تاالاحالل اهنم قلعتي اميف ةصاخ « شماوهلا ءاقبالا ائيأر

 01112 طاق آضملا 246 012144 1.1. ظ8ادم 1صكهصأ ع الآله جن دسعتخم لع سن طهيصطرم ةقسقملامتر ةعتلاو 180, لما هادنمص 1979, م. 367, )١(
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 >0 0000 سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 ربكأ ةلوهسب مهعاضخإ لجأ نم سانأ ةراضحو خيرات هوشت يتلا كلت « راصتخابو )2 اهرقتحتو اهضفرت

 ةلودلا ةدالو ذنم تدجو يتلا ةيزكرملا ةنايدلا نم ةررقملا ةينيدلا ةدحولا ىلع قرطتلا مدع لضفالا نم »

 .2()« ةقيدحلا

 هتايرظن ةغايص يتناقنإ لهتسا « اينابسإ يف نيرشعلا نرقلا أدبم يف ةيميلقالا تاعزنلا عم هلاصتإ نم
 بردم ثحابك وأ « هوفم بيطخك ءاوس « هئارآ يف رفانت داجيإ بعصلا نم ثيح اهتاسراممو ةيسايسلا

 ؛هاوق لك اهحنم يتلا ةينطولا تاكرحلا يف اكراشم يتناقنا ىحضأ « « تاروثلا لكل قيدصكو ٠ ١ اًيئاذ

 همايأ بارتقإ عمو . نكل « رمالا لوأ يف هفرطت ضفر دقل « هتايح لكو هتاباتك « هتاسارد « هدراوم

 يف نوكت نأ نكمملا نم ناك امل ةيرخفلا ةسائرلل حشّرو ةيمسرلا تاسسؤملا لبق نم هب فرتعأ ةريخألا

 . ةينابسالا ةيلهألا برحلا عالدنا الول ةيلبقتسملا سلدنألا ةموكح م917١ ةنس ربمتبس

 نع ثحبلاو قئاقحلا ةئياعمو « « يضاملا تالالد ةسارد يف «سلدنألا» يتناقنإ فشتكا دقل

 روصع اهيلع ترم سلدنألا نأ يتناقنال نيبت دقل « مود ةيوستلل ضرعملا يسلدنألا خيراتلل لبقتسم

 مايأ يف مث نمو « سويطرط عم يخيراتلا نيودتلا لبق ام ةبقح يف ًالوأ : ةمأك اهيف اهسفن تفرع ةئالث

 .©9 ةيسلدنالا روصعلا يف لمشأ ةروص يفو اريخأو , ةيقطابلا ةيرويتنسلا

 « يناملأك اهحرطي يتلا نسليول تاينطولا ئدابم ضفر ىلع يتناقنا دنع ةينطولا ةركفلا تماق دقل

 : ةيكيامنيدو ةيوروث رثكأ اهنأ ىلع يتناقنا اهمهف يتلاو « ةيفاقثلا ئدابملا حلاصل تراكيدو ينالقع

 نم اهتساردب ماق يتلاو « ةيمالسإلا سلدنألا « سلدنألا يف دجو دقل. ةيممألل ةيعوطتلا ةبغرلا

 ةيعامتجا ةيملعو ةيخيراتو ةيداصتقا تانوكم اهنم صلختساو « ةديدج ةيؤربو ةليصألا اهرداصم

 ةمهم  اهيلإ رظني امك  ةيشماهلا ةرتفلا هذه باعيتسا نإ . ةريبك ةجردب رضاحلا سلدنألا اهنم بكرتت
 . نيرصاعملا نييسلدنألا نيب ينطولا يعولا ءايحإل يتناقنال ةبسنلاب

 يد نومار اهيف كراش يتلاو 4 نايب اهنمضت يتلاو ةينطولاو ةيلاردفلاو لالقتسإلا ميهافم نإ

 ةاعدلا اهيلإ ىعد يتلاو ةيروهمجلا ةموكحلا تارربمبو ةيبتويلا ةيكارتشالا ةيجولويديألاب تطبّر (الاك
 . ةينطولا يتناقنا سالبةكرحل نوقباسلا نويسلدنألا

 11185 1 ذب 8. “ 81 ةولها نعءادرتم لع ةرنعر زن طمزن” ظفتمت زن كعب 1.100, لاتقتم 06 1990, م. )00

 447145 ةروشنم ريغ ةطوطخم (')
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا ا ا ا ل

 كولم رخآ ٠ دمتعملا » هباتك يتناقنإ بتك « ةساردلا نم ةليوطلا تاعاسلا كلتل ةجيتنك

 يفو « سانلا نيب ةماعلا ةفاقثلا رشن فدهب اهئشنأ يتلا هتعابط راد يف هسفنب هرشن يذلاو «2؟!«ةيليبشا

 «*!«روصنملا» ىرخأ ةيحرسم يتناقنإ بتك . هديدحت اتسيينإ يكيرلا ةريسلا بتاك ىلع لازال نمز
 ةينفلاو ةيخيراتلا دهاوشلا يف هتعتم يتناقنإ دجي ىرخأ ةرم . دعب رشني مل يذلاو « ةيسلدنأ تارثؤمب

 ةغللا نم دوجولا ةلصاوتملا ةيرعشلاو ةيوغللا تارثؤملا دجن امك . يسلدنألا ةفالخلا رصع نم ةيفاقثلاو

 . ةيجولومتيالا تارثؤملا لثم اهلثم « هتاباتك يف هنم اًزاربا ةيبرعلا

 ةنس يف « سلدنألا جراخ ىلإ رفسلا ىلإ يتناقنإب يدؤت « اهنع ثدحتن يتلا اياضقلا يف همامتهإ

 رعاشلا كلملل يميركت عمجت روضحل لاغتربلا نم برغلا يحاون يف بلش ىلإ يتئافنإ رفاس 4

 ةيرامعتسالا برحلا لالخ يباطخلا ميركلا دبع ةاقالمل برغملا ىلإ ربعي م45 ةنس يفو . دمتعملا

 ؛ تامغإ يف « ةيليبشال يسلدنأ كلم رخآ « دمتعملا ربق ةرايز ىلع يتنافنإ صرحي كانهو « ةينابسإلا

 لصاوفلا) هبونلاو ©” ةيبطقلاو «” ةلحرلا هذه تارثؤم نإ . هباتكل عوضومك هيلإ ةراشالا تقبس يذلاو
 ع 297 يقيرفالا لامشلا يف ةيسلدنألا ءايحألا مث نمو « ؟!(ءامسألا تاياهن) ىنكلاو « 2 (ةيئانغلا

 : ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتايرظن ةغايص يف ًالماع تناكو هل ثاحبأ عيضاوم دعب اميف تدغ

 لاع ردق ىلع هلوصحيبو « ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلإ سلدنألا ةمظع ةساردل يتناقنإ سامح داق دقل

 نم لئاهلا مكلا رفوت نإ ؛2'" ةيليبشا يف « رصقلا ١ فرغ يف لوصف حتفب اهسيردت نم نكمت اهنم
 م يل

ةنس يف يتناقنإ سالب ةسسؤم يف ةيليبشا 8:16, 20 +هماع, يف هتعابط ديعأو « م٠197 ةعبط تذفن )0
 . م1117 

 . (مجرتملا) « رماع يبأ نب روصنملا ىلإ ةراشإ 2#(

لا يملسمل ةيقرعلا ةينبلا يف ةيبلاغلا مه سلدنألا يملسم نأ . شكارم يف بيرغب تسل » )(
 ريغ ةطوطخم « « ملاع

 ةفاكر 4,5 ةهل6 ةروشنم

 قالت (. .) ةبيرغ راكفأو عابطنا اسحإ نم ةيغال « يدلب يف يننأب اروعش يل ةحنام يرظان ىف ةيبطقلا ودبت (5)

 ُُك ةينارصنلا ةبقلا « رسال 7 ةيليبشإلا ادلاريخلا يلا همأوت 1 ىنلأسي قيش رلا جربلا : راكفأ

 7 .14 . ؟ ةراثملا تلدبتسا
 ١

 .«وجنمالفلا » ءانغلا لوصأ نع تاظوحلملا رظنا 0
ابرقأ مهل لازي ال ناك اذإ اميف يننولأسي ( يتناقنإ مهيمسي امك روم ) نوملسملا نويسلدنألا )0

 كلذو « سلدنألا يف ء

 تافداصملا نم .( 443:8 ةعوبطم ريغ ةطوطخم) . سيروتو ساجراف « وبسيرك يه مهتاينك :يه مهؤامسأ نأل

 د ا مادا ل اكراشم ايركسع نأ

 رشني مل هقحب رداصلا مكحلا ن الا رهشلا سفن نم رشع يداحلا يف همادعإ مغرب هنأ رظن 0

 .م٠1958 ويام نم ؛ارلا يف ؛نيئس مير دعب الإ

ئيدم ادنور ) يدنورلا ديجملا دبع همسا لجر تامغأل هترايز يف يتناك ليلد ناك )9(
 دقو ٠ (مجرتملا) سلدنألا يف ة

طبر وه كلت هتلحر نم فدهلا نآب هنالعإل ارظنو ؛ نطاوملا يقيفرب» ه4: هطوطخم يف ىتئاثنإ هيلإ راشأ
 سدنألا 

وشيعي مهو نورق ةعبرأ سلدنألا يملسم ىلع ىضم ذقل ١ لوقي كلذ ىلع ءائب هئاف « رضاحلاب
 ' ىفنملا يف ن
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 ا م سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 اذهب همامتهإ امامت حضوت ةروشنملا ريغ هتاطوطخم يف ةيمالسإلا عيضاوملاب ةقلعتملا ةيبرعلا صوصنلا
| : 20010 
 .2 عوضومل

 ةلجم عم اًنواعتم كلذك رمتساو يبدألا يليبشألا عمجملا عم هتالص ىلع يتناثنإ سالب ظفاح

 مث نمو هميدقت عم ققحت ةماعلا ةيسلدنألا لفاحملا يف يقيقحلا هروهظ نكلو « (836068) «ةقطابل

 روص اذه هباتك يف . هنم ةيسايسلا هتيرظن تايساسأ مهف نكمي يذلاو , «يسلدنألا جذومنلا» ةباتك هرشن

 علطت دقف هيلعو « ةفاقث يوذو نيعدبم سانأك نييسلدنألاو ؛ فلتخمو يح نايكك سلدنألا يتناقنإ

 . ةيفاقثلا مهتوق ءايحإ قيرط نع مهلالقتسإ ىلع لوصحلل

 قطانم مظعم يف ةيسلدنأ زكارم ءاشنإ مت ذإ «٠ نيحلا كلذ ذنم (دعاصت ثادحألا تروطت دقل

 . بتكلا نم ديزم رشن كلذ بحاص دقو « نيبختنم نيلثممب ةيميلقإ تاعمجم نيوكت مت امك « سلدنألا

 . ةينطولا ةيسلدنألا ةكرحلا سأر ىلع يتناقنإ تعضو هذه ثادحألا ةلمجو

 دقو . اهلالخ نم ةيسايسلا يتناقنإ سالب راكفأ ترشتنا يتلا ةليسولا ةيسلدنألا زكارملا تحبصأ

 تارشنو ضراعم ىلع « ماعلا يعولا رشن اهنم فدهي ناك يتلاو « زكارملا هذه ةطشنأ تلمتشا

 « شن 0810018» سلدنألا ةلجم رادصإب اهجوأ ةيسلدنألا راكفألا رشن تاطاشن تغلبو .تاعامتجاو

 .رشنلل (87ةهاع١ «يتناقأ» راد سيسأتو

 ؛ ةبطرق « ةيليبشا ميلاقأ يف ةصاخ « سلدنألا مظعم يف تقولا رورمب ةيسلدنألا زكارملا ترشتنأ

 تاودن ةماقإو يسلدنألا مامتهالا لهأل ءاقتلا نكامأ زكارملا هذه تدغ دقو . هقلامو نايج« شداق

 يتلا تاحرتقملا ةغايص يف رثأ اهيف ةرئادلا ةيسايسلا ةطشنألل ناك امك « ميركت تالفحو ضراعمو

 ةرشن دعتو « اهب ةصاخ تارشن زكارملا هذه نم ددع تردصا . ةيدلبلا سلاجملل اًقحال مدقت تناك

 لاح ةيأ ىلع زكارملا هذهل بتكي ملو ؛ اهيف ازراب ًالاثم ةيليبشا زكرم نم ردصت تناك يتلا « سلدنألا»

 لوصو عمو « تاطلسلا عم تاهجاوملاو رفانتلل تضرعت ام ناعرسف « (19711915) رارمتسالا

 هل نيديؤملاو يتناقنإ سالب لعج يذلا رمألا « اًيئاهن اهقالغإ مت مكحلا ىلإ اريفير يد لارنجلا

 . يلخاد يفن لوأل نوضرعتي

 تاكرحلا تداعتسإ « م١191 ةنس ليربا نم رشع عبارلا يف ةيناثلا ةينابسإلا ةيروهمجلا نالعإ عمو

 سلاجملا لالخ نم ةصاخ ةيسلدنألا ةيسايسلا يف ةيلاعلا هتناكم يتنافنإ داعتسا امك « اهتيويح ةيسلدنألا

 1011815 1 ذر 8. آنمو امعاتأمو لع ظاوع [سلهسصأع, 5ةانأ]1ة, [هيصلقعأامص 8ادع آ1هكقصأفع, ) (0 1١١
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 تاءابطغعلاو تابلقتلا نس نوؤق :: :سلدنألا صام امص 222

 ةيعضو ىلع لوصحلا ىلإ ةيعادلا هدهوهج يتناقنإ دواع دقو . ةيسلدنألا زكارملل ةثراولا « ةيلاربيللا

 يتلاو م917١ ةئس ةبطرق عامتجإ يف هتورذ ىلإ لصوو هجرتلا اذه ززعت دقلو . سلدنألل يتاذلا مكحلا

 زيح ىلإ زوربلا اهل بتكي مل ة ديدع فورظل يتلاو ةيلوألا اهدونب ةزرابلا ةيسايسلا ىوقلا اهيف تغاص

 .دوجولا

 سطسغا ١١ يف يتناقنإ مدعأ « م1915 ةنس ويلوي 18 يف ةينابسالا ةيلهألا برحلا مايق رثأ ىلع

 . ©« يسلدنألا بزحلاب ١ نآلا فرعي ام ةقباسلا ةيلاربيللا سلاجملا

 تاروصتلاو ةيسايسلا ةيجولديالا ةئرو الإ عقاولا يف اوسيل نييلاحلا يسلدنألا هجوتلا ةاعد نإ

 بونجلا قطانم ىف ١814 ةنس ربمسيد نم عبارلا يف تدلو يتلا ةيلاردقلا ةيروهمجلل ةيعامتجالا

 .يسلدنألا

 . ةيلبقتسملا سلدنألل ةدعاقك سلدنألاب فارتعالا - ؟

 كلذ رهظي امك يتناقنإ هابتنال ةراثإ رثكألا ثدحلا ناك « ةيخيرات ةعقاوك « سلدنألا عتف ١ ١ ١

 لازت ال ةلأسم يهو « هرصع يئحاب نيب دئارك يتناقنإ زربي اديدحت ةيضقلا هذه يفو . هتاباتك يف حوضوب

 ىزاوتتال ةرضاحلا سلدنألا نأ مغرب ١ ادقان اًفقوم اهلايح ذختت نأ انمايأ يف ةيسلدنألا تاعماجلا ىلع

 ةرورض ىلإ اولام يتناقنإل نيرصاعملا ضعب . ةمئاق ىقبت قئاقحلا نأ الإ « ةيضاملا سلدنألا عم اًيخيرات

 لاحلا وه املثم « نورخآ . ثدحك حتفلا نع ثيدحلا لبق نيملسملل تملستسا (؟) اينابسإ نأب ديكأتلا

 سيلو اًيفاقث نيملسملاب ةريزجلا لهأ جامدنا نع ثدحت يذلا 1808010 0186 يوجالوأ ويئانجإ عم
 . 2357 يركسعلا حتتفلا قيرط نع

 ةيروطسألا بناوجلا لمهأ اذإ ٠ حتفلا نع ثيدحلا هيلع لهسلا نم سيل لاح ةيأ ىلع ءرملا

 .اهل ةرربملا

 7 يل دنالا نأ يهو : ةحضاو سلدنألا ىلإ يبرعلا لوصولا ةيفيك نع يتناقنإ سالب تاريدقت

 نأ هيلع ناك امنيح « ةيليبشإ ةعماج ف قباس ذيملت وهو « ةساردلا هذه باتك دحأ نأ «ةفرطك اهيورن نأ نكميامب )١1١(

 موهفمو [(مجرتملا ) ثحابلا تملك سفنب مرت نحن] ٠ ؟ ءاليتسا ةداعإو  ءاليتسالا  حتفلا » موهفم حرشي

 ةريزجلا يف يمالسإلا دوجولا نم ةيئامثلا نورقلا كلذب اًقذاح « اًمامت اهيلإ ةراشالا نع ىضاغت «سلدنألا

 .ةيريبيالا

 01401018, 1. ةنعو خرهطعو طثومأ زدصفتم ةصحلطت !'1؟كدهمس عب دمتو 1969, 5 209

 ( ةفلتخم ةيخيرات ةيؤر « سلدنألا اوزغي مل برعلا » : رظنا ؛ ةرصتخم ةمجرت ةيبرعلا ىلإ باتكلا مجرت دقو)
 .(مجرتملا)(م١1991 رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير : ندنل ) ؛ نيمالا ليعامسا

 . (مجرتملا) . كاذنيح ةقطنملا هذه ناكس « " نييسلدنألاب " ثحابلا دصقي (#)
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 داب سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 ةلمح دعب مهتدجنل اوتأ نذِإ برعلاف .2*) «ةرياربلا» تاوزغل مهضرعت نم نينس دعب مهتوعدب اوماق
 لوصو هبقعأ . صالخلا ىلإ نوعلطتي ةفاقثلا نم نأش ىلعو نيدبعتسم اسانأ اودجو ثيح ةيعالطتسإ
 تبثأ ةنسلا نم لقأ يفو « مهتدعاسمل سلدنألا تضهن دقو . 29(لجر فلا ١4,٠٠١ عم) قراط

 . ةيريبيالا ةريزجلا يف مهمادقأ لجر فلا

 نأب هديكأت يتناقنإ لصاو دقو . ةيسلدنألاو ةيماسلا ءامدلل جزامت نورق تناك ةيلاتلا ةئيامثلا نورقلا

 كلذ ىلع نهربيو .حماستمو رح « ديدج يبرع ملاعل جذومن قيقحت ىلع دعاس دق «يسلدنألا غوبنلا »

 ١". نورقلا كلت ةليط مهتابجو مهبئارضو مهئدابمو مهنيناوقب ىراصنلا ظافتحاب ايلعف

 يف «سلدنألا» ىمست يتلا ةالتبملا ةليمجلا ضرألا هذه قوف ةقيلط لازت ال كلت ةيرحلا تامس

 تيقب ةيئادبلا ةيويحلا اهتقاط نأ الإ « مود اهقورع يف ةدفاولا ةينغلا ءامدلا قفدت مغرب يتلاو .انمايأ

 . 23١ طاشنو ةيويح نم اهب تفصتا ام لكب ةدفاولا ءامدلل لهس ءاذغك بايسنالل ةلباق ريغ ةدماص

 ةكلح رانأ ديحو جارسك » : ةيرحلاو يفاقثلا قلأتلل نمزك اًمود اهيلإ رظنلا يغبني سلدنألا 7-1

 ةرح تناك سلدنألا نأب ١ يتناقنإ حرص « ةلالدلا نم ةيلاخ ريغو ةدقان ةجهل يف 2١١ 6 ىطسولا روصعلا

 . 2340( ةقرتسم نآلا اهنكلو

 «ةعانص ضرأ سلدنألا تناكو ةباتكلاو ةءارقلا ىلع ارداق لكلا ناك «كلت ةيسلدنألا نورقلا لالخ

 ىلع يشملا نم ًالدب اًناصح ىطتمي ناك لكلا نأ» كلذ ىلإ فاضي «ةعارزلا قرط يف ةمدقتم

 ةنيدم تناك ةبطرق : ملظملا يبوروألا يضاملا ةئيضم اهراونأب سلدنألا تآلألت دقل .2277هيمدق

 تناك كلذك ؛ رابك ءاملعو ءابطأو تاعماجو سرادم ةئيدم تناك امك « مولعلاب علو تاذو تابتكملا

 ةقلامو ةطانرغ يف لاحلا سفنو « . . . فرطم نباو تايزلاو ايركز يبأ لاثمأ نم ؛ اهئاملعب ةيليبشإ

 .نيزرابلا اهيركفمو اهئاملع مايأ نايجو ةيرملاو

 .(مجرتملا) طوقلاو لادنولا ؛ ةينامرجلا جاوفألا « ةرباربلاب ردصققي (#)
 1318 خلل 185 288182, 8. آه ؟تتلمل ووطعع ك ءمصصإوأ لع ؟هطاقلم رن ءا ةداهقم اثطعم لع مصقعلسعأوب ©ةمقلدب ةلزتطم 2 81ه كل, )١5(

 1979, م. 4.
 12/140711 ط8 ظلمر, 8. 10عدمل 4مسمعلادت, 5691113, زانصاق لع ةصلدلان أقر 1982, م, 0060(

 طل 2. 6 0050

 1 رثملا)
 120824171185 ط8, 8. آه 5084... 0070
 10مل 113 51810152, 8. آه 654سم .., م 60 000

 [طقلم, م. 61 019(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا مط همم همم همس همم هم مم هع همس همس هم مم هع هام ماس م مم همم عع هام م مم م ع م مم

 الإ اهب فرتعي الو دوجولل زربت ال سلدنألا « ةيملعلا تاحورطلاب ةفلغملا ةيمسرلا ةرظنلا ةهجو نم
 امك ةديدجلا ةلاتشق ) سلدنألا « ةفلاخملا يتناقنإ رظن ةهجو نم نكلو .؛ دادرتسالا بورح ١ ةيادب عم

 ةريزجلا قاطن يف ةيحلا دهاوشلا لالخ نم اهلصاوت ديدحت نكمي دحوتم يفاقث نايك يه (اًقحال تيمس

 ىلع ةدكؤملا ةيملعلا تاحورطلا لالخ نم دوجولا اذه نع عفادي لب اذهب يتناقنإ يفتكي الو  ةيريبيالا

 قئاقحلا هذه . مايألا ىدم ىلع اهئاقب ىلع تظفاح يتلاو ةيمويلا ةايحلا يف يسلدنألا ىدصلا لصاوت

 اذه لباقم يف. مييقتلا نم هقحتست امو ةساردلاو مامتهالا نم ليلقلا ىوس قلت مل يتناقنإ رظن يف

 اذهبو .اهقاطن يف سلدنألا رسأت يخيرات موهفمكو ةلودل جذومنك ةينارصنلا ةلاتشق تمدُق « زواجتلا

 ةرتف درجم ةقطنملا يف نورق ةسمخب دوجولا ةيقبسأ اهل ناك يتلا ةيسلدنألا ةراضحلا تدغ « موهفملا

 .مامتهالاب ةريدج ريغو ةيمهألا ةميدع ةرباع

 لهأ نم خيراتلا ىلع نيمئاقلا لبق نم ليوط لامهإل ةيمالسإلا ةيريبيالا ةريزجلا خيرات ضرعت

 راكفأ نم اهراكفأ ةدمتسملا ةينطولا ةاعد راكفأب مهرثأتل ةجيتنك اميرل ؛ ىطسولا روصعلا يف مامتهالا

 ال يضام ثدح ىوس سيل ةريزجلا يف يمالسإلا دوجولا نأ ىرت تناك يتلاو ةميدقلا دادرتسالا بورح

 هذه ىلع اءائب نكمي ثيح « ةيخيراتلا تانودملا يف صقنلل كلذكو « يخيرات باستنإ ىال لهؤي

 . "''سلدنألا خيرات نع ثحبلا يف مهرخأت ريربت تايئرملا

 هيلإ رظنلا نكمي ةفلتخملا سلدنألا ندم يف ققحت دق ناك يذلا راهدزالا نا يتناقنإ سالب يأر دقل

 : ةقطنملا يف ًادئاس ناك يذلا نيابتلا ىدم ىلع لدت ةزيكرك

 هذه نكل ؛ كرتشم خيرات ىلإ ةدئتسملاو حورلا ةدحوب ةريسملا بوعشلل فلآت ةقتوب يه سلدنألا )

 سيلو ؛ يسلدنألا خيراتلاو حورلا ةدحو نمض اهزييمت نكمي يتلا اهديلاقت ةيصوصخ ببسب سيل  برعشلا

 ةينامورلا لوصألا يوذ نم بوعشلا نم اهزييمت اًضيأ نكمي يتلاو . اهخيراتل ةيفاقثلا ةفصلا ببسب اًضيأ

 نينارقلا ةمارصل عوضخلا لبقت اهلعجي يذلا دحلا ىلإ يئاهن لحك سيستلا ىلإ اونرت ال  ةيئامرجلاو

 ةيعضو ىلع ءاقبالا يف ةبغرلا ىلع ديكأتلا ؛ كلذ ىلإ فاضي . ةيزكرملا ةموكحلا لبق نم اهيلع ةضورفملا

 نألو. ةيسلدنألا ةنمزألا يف ةمصاعك ءالتعالا بيصن اهل ناك اهنم ةدحاو لك نأل , مصاوعك ميلاقألا ندم

 . هوركفمو :ؤاملع هب طيحي زكرمك ريمألا سلجم اهيف روحمتي ديلقت تاذ ةلود لثمت تناك اهنم ةدحاو لك

 نم لكشتي هنأ املاط , يسايسلا فرعلاب سلدنألل ليثمتلا ةدحو عم ضراعتي ال لاح ةيأ ىلع اذه رمألا

 ٌْ )١'. «سلدنألا ندم تاموكح نم نيلثمم

 5 خلا 01112, ااه 15]/2:110, 1/1. !ةندا مرته لع صف عل كد. 8ةعععاهدقب اةصفامب "1ك آلم مم 187, 0220(

 [ان12 اضع 05, 1/4. “155 زهكذمتع : 1لعداموتم ء تلعمل ةهلدطتس" هد 4عامم لعأ 1 فصهرعوم دمطعع هل ةصقملس كدرصم متوقع, (؟1)
 5ةوزلام, نصل ةعتمد طادم آمكقساعب 1985, 2.110

 هرب



 00 سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 ةيدوهيلا ةثالثلا نايدألاو ... ةبلاقصلاو نيينالطقلاو نييقيلجلاو برعلاو ربربلا شياعت نإ

 ىلع ةمئاقلا ةيسلدنألا ةينطولا ةيصخشلا ةمس اًمامت حضوت ةيسلدنألا بقحلا لالخ مالسإلاو ةينارصنلاو

 كلذ حوضوب اهسكع تايطعملا هذه . تاينطولاو تايميلقالا نع دعبلاو حاتفنالاو بورحلا ةيهارك

 يه « يتناقنإ يأر بسح « كلت ةرابعلا . « ةيئاسناللو اينابسالو ؛ اهسفنل سلدنألا ١ لئاقلا راعشلا

 .©""0(يسلدنألا خيراتلا يف لخادتلا حور» لثمت «كلذ نم ضيقنلا ىلع نكلو ««ةيباطخ ةغيص» تسيل

 ريثأتلا اهيف ودبي  ةيسلدنألا ةغللا  نويسلدنألا اهب ثدحتي يتلا ةيلاتشقلا نأ « كلذ ىلإ فاضي

 تناك ةنس ةئامنامثلا نأ وهو « ادحاو ارمأ ينعي راصتخاب اذه نأ ""7؟حوضوب برعلا هكرت يذلا يترصلا

 :راشتنالاو يقرلاو ةيرحلاب ةرماع

 ةداعتسإ لجأ نم كلذو ةغارف تقو نم ديفتسي نأ هيلع يغبني ءرملا نأب لوقلا ىلع يتناثنإ داتعا دقل»

 , قباسلا يف ناك املثم , نوكيل يسلدنألا ناسنالا ةئيهتلو ةيعامتجالا ةعفدلاو ةفاقثلاو ةيرقبعلا نافوط

 يذلا سوسترات لثم ةفاقث ةرؤب قلخ ىلع ًارداق ناك قباسلا يف يسلدنألا ناسنإلا . ىرخأ ةرم رونلا لجر

 ىلع « دارفنالاو لاصفنالا ينعي ال سلدنألا ةيرح ءايحإ نإ .(...) ةيسلدنألا ةمكحلاب يبرغلا ملاعلا رمغ

 . "47 (ربكألا نايكلا لخاد يف درفك ءاقبلا عم ةوخألا ةيوقت ىلإ ليملا كلذ ينعي هضيقن

 ناك « ةقباس نورق لبق يسلدنألا روعشلا ةدالوو , « يسلدنألا غوبنلاو ١ سلدنألا دوجو ناهرب نإ

 تناك امنيبو . ةاواسملاو ةيرحلا بحل ازمر اهيف تناك يتلا اهتاونسو سلدنألا ةساردل يتناقنإ عفاد

 قطانملا تناك « ةبطرق سرادم يف تعبنا امك ةيرحلاب روعشلا ومنل ماهلا ردصم كلت سلدنألا تاوئس

 أجلملا ةطانرغو ةبطرق حبصت نأل رمألا اذه ىدأ دقو . بلصتلاو تنعتلا اهيف دوسي لازت ال ىرخألا

 نم ىرخألا دارفألا يف ىطسولا روصعلا ةيربرب نم اًيره يطارقميدلا يقيرغإلا غوبنلا هيلإ دفي يذلا
 زييمتلا لئالد سلدنألا كلتمت نأل ىدأ يبرعلا غوبنلا هيف رهصنا يذلا يسلدنألا غوبنلا اذه . (22بلاعلا

 . ىرخالا مالسإلا ملاوع ىلع ىتح

 ةيبوروالا اينابسا ىلع طقف سيل ةبيرغ اهيف تناك ةيخيرات ةقيقح سلدنألا ثلثم كلذ ىلع ةوالع

 نآ يف ايقيرفأو ابوروأ يه سلدنألا نإف « كلذ ىلع اءانبو . "7 اًمامت اهلك ابوروأ ىلع نكلو ءبسحف

 121114037118 2181152, 8. آه ؟ةعلمل ىمططع..ب مب 9. 00

00 0 

 21012 آر 605, 1. هز, كأن, 1. 0(

 1018ه 11 218112, 8. 14 هلم.., م. 5. 00

 11111 خئ1118 2182127, 8. آه ؟ثنلهل ةوطتع..ب م0 0050
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تزد 01-2 2 امل 3 هرياتاع لام هدم 12 3 هادا و دع كاش هال ذي انج ان كوب نو

 باصن نأ « رمألاب انتفرعم دنع « يغبني الو . فولأم ريغ نايك يهف اًيعامتجاو اًيقالخأو اًيسايس . دحاو

 « نابعش :برغملا عم ةدحولا ىلإ اعد سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا هتايرظن ىدحا يف يتناقنإ نأب ةشهدلاب

 . «ريبكلا ركب يبأ لودجب وأ ١ « قراط لبج قيضمب ضعبلا امهضعب نع نالصفنم « هتاملك تربع امك

 كلذو ٠ ةينابسالا ةيامحلل نآلا ةعضاخلا برغملا ؛ برغملا هاجت نحن اونرن اذامل . نآلا مهني له»

 .7"2(ىربك ةيسلدنأ ةدحو يف ؛ سلدنألا عم ةلقتسم ةيلاردف ةدحو يف لخدت نأ يغبني برغملا نأ ىرث اننال

 لاحلا سفنو « ماودلا ىلع نيملسملل راقتحالاو ةيهاركلا تعرُز « ةيلاتشقلا ةينابسالا تويبلا يف

 ةيريبيالا ةريزجلا نم اوبرغ نيذلا نوملسملا . (نابسالا) ىراصنلا هاجت ةيبرغملا لزانملا يف اضيأ

 مهجرخأو مهيضارأ مهنم قرس يذلا سنجلل ةمئادلا ةيهاركلا مهئانبأ اورو برغملا يف مهب بحرو

 , 2590 ةمس ةمسابلا مهسلدنأ نم « اهنم 2

 بورحب» فرعي ام عم « ةيركسعلا لئاسولاب ةيريبيالا ةريزجلا يف يمالسإلا دوجولا ررُب املاح ”-؟
 لابج يف نورقل نيعقوقتم اوناك سانأل يركسعلا مدقتلا رربت يتلا توعنلا لك تقلطأ « « دادرتسالا

 ىلع ةينارصنلا ةسينكلا ةماقإو ةيطوقلا ةيكلملا سيسأتو اينابسإ ةدحو ةداعتسإ مغرب كلذو « ايريبناك

 قرشملا يف ثدح امل ةيزاوم ةيبيلص ضرأ ىلإ ايريبيا ضرأ تلوح معازملا هذهو . مالسإلا ضاقنأ
 يف ةينيدلا فادهألا نإ . فادهألا سفن قيقحتل ةيبوروألا نادلبلا تايئاكمإ تعضُو امدنع يمالسإلا

 ا . يعاسملا هذه فلخ كرحملا عفادلا اتناك دقو « اهسفن يه تناك نيتلاحلا اتلك

 مل دادرتسالا اذه نأب لوقلا ىلإ يتناقنإ سالب مواد« ينارصنلا دادرتسالا ةفارخ نم هسفن ًاللحم

 تامس نم ةمس اضيأ تناك يتلاو ةيسفنلا تانيابتلاو ةمئادلا تاعزانملا ةرمث ىوس رمألا عقاو يف نكي

 يسايسلا داهطضالا حتف دقل « سلدنألل يخيراتلا عجارتلا ىتأ ءاليتسالا دعبو 29 يسلدنألا غوبنلا

 ةيربرب ةموكح ١ . . . ئيجمل اضيا بابلا حتف امك (دوهيو نوملسم) نييسلدنألا نم فالآلا ىفنل بابلا

 0 2 داهطضالاو سؤبلا ىوس اهعم بلجت مل « ايداصتقاو اًيئاضق

 نيرهزملا اهباطقأو نيرورغملا اهيبراحم ىلع اهعيزوتب تماقو اريبك اًعاطتقا ةينابسالا يضارألا عاطتقاب
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 1011 خلا 21:12, 8. “ثقه ةلادعأق ز/ 1[ةصانع عمو" مدقمتسء مر 161, 8 لع همانطعع لع 1919 ذه 11012 آ4605, 14. ظاهم اصعمماع (؟/)

 1983, م, 193, م. 9,

 1ناةمجا15 5182132, 8. 14عهل..., مب 36, 21012 آش 005, 14. هوب كأن, 10. 1 29(

 تا



 د1 1 يعاب كفا موعد ل سو عدوا وود يحتمل سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 ىرس اًئيش اهيف اولمعي مل ءالؤهو « برعلا ةداقلا لثم ثيراحملاب فويسلا لادبتسا ىلع نيرداق ريغلا

 . "” اهتعارز ىلع نيمئاقلا نم رجألا عمجو ءادرج اهكرت
 وطسلاو لتقلا اهيف عاش» دقف نآلا امأ ,« 2١7 « رحلا ركفلل ةنيرق يه يمالسإلا اهمساب سلدنألا »

 لالتحالا دنج ةداقل ةريبك تاعاطقإب تعزوو (...) انم تبلس ضرألا ١...( بيلصلا لالظ تحت

 .(50(ههدايسأل ةيدوبعلاب مهيلع مكح نانج ىلإ ضرألا كلت اولوح دق اوناك نيذلا نويسلدنألاو.(...)

 « يتناقنإ سالب ردق امك « شيتفتلا مكاحم داهطضإ تاونس لالخ سلدنألا ةمصاع« ةيليبشا يف

 ةرداصم دعب اًفلأ رشع ةعبس نجس هبقعأ (1201203) ةطالبط لوقح يف اءايحأ سانلا نم نافلأ قرحأ»
 02( مهتاكلتمم

 « ةيلك اهكاهتنا يف اوذخأو مهتادهعت نم نودهاعملا لصنت ام ناعرس « ةطانرغ لالتحإ دعب

 تأدب يعامجلا نيملسملا ليحرت يف ءدبلا عمو . ًالماش ريمدت ةيسلدنألا ةفاقثلا ريمدت كلذب اولهتساو

 . ةينوناق عناومو يداصتقا قاهرا نم اهبحاص ام عم ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةدابإلا

 اليبازيا اهتلهتسا ىتلا ةمراصلا تاءارجإلا ةأطو تحت اًئيدح رصنتلا ىلع اوربجأ نيذلا نوملسملا

 هلمع نرق يذلا يواسمنلا ناوش نود مهيلع هققح يذلا راصتنالاب اهتورذ ىلإ لصتل مهتاناعم تلاوت

 ىوس اوسيل كلملا دونج نأب ًالئاق سأي ةخرص قلطي لومرام لعج يذلا رمألا , يئاهنلا درطلا ةوسقب

 ' . 4 نوناقلل نيقراخلا نم ةبصع

 نإف كلذلو « يبوروألا دملا مواقت لازتالو تمواق يهو : سلدنألا نويبوروألا حستكا دقل

 : اًقالطإ ابوروأ نوكت نل فوس سلدنألا

 ةيلاتتملا ةوسقلا ببسبو , اًيرهظم .اًقالطإ نيبوروأ حبصن نأ انتبغر يه تسيلو ؛ ائوردقمب سيل »

 انم هبلط ام ديلقتو ةيسنكلا تاداعلا ضعب عابتاو انسبالم رييغت ىلع انربجأ انيلع اهب تضرف يتلا
 نويقرشم . نويبوروأ ةقرافأ ؛ «نويسلدنأ» نحن امك ءاقبلا نم ةهربل فقوتن مل اننكلو . انيلع نورصتنملا

 . 9( جذومنلا لجرلا هيلع نوكي ام لكل نوجزام نويملاع لاجر ٠ نويبوروأ

 1طفقم, م7 وف

 13/184ل1115 2188152, 8. آه ؟ءعلمم ومططعت.ر م. 74 0(

 1طأق.ب مو, 75 - 6, : ةرفف)

 12107183 288717, 8. 10مل .., مم 4 2(

 12من 115 51818182, 8. 0 ععمعم لع ]م 1ع عدعم رت معععفأم لعل ءمصقم لمصقمر 5ةجئلاقب لنصاق ل6 ةهفقاهعتقب 1980, م. 63. 202

 11/143111 2181182, 8. آه ؟ء»لهم ووطط عب م. 6 ْ 2(

 نول



 تثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تامل مال اع ماع ذا حاس ان باع باح تاع هاما رم بام تاس نم نام حاس ب حن نان بن ناب ناس نم م هب ماع نان م ماع ل

 « ةيقيلجل هل ةرايز لالخ . 7*2« نيملسملا لتاق ١ وجايتنس ةروطسأ زربت « موهفملا اذهب 5"

 رارشألا لاجرلا لك ناب داقتعالا ىلع ةمئاقلا ةروطسألا هذهل يخيرات ميوقت ةداعإ يتناقنإ حرتقا

 ىلع نوقلطي ماودلا ىلع اوناك مهبناج نم برعلا نوخرؤملاو . ينارصنلا سيدقلا اذه فيس نوقحتسي

 تاباتكلا يف رهظ دق نكي مل وجايتنس حيرض نأب ملعلا عم اذه» . 5 «ةقلالجلا» مسا مهئادعأ لك
 هيلإ نوزمري ىراصنلا ذخأ (...) اًقحال نرق فصن دعب نكلو ١...( يداليملا نماثلا نرقلا يف ةيسنكلا

 . 9 (اذكه) «ةبعكلا دض زمرك هتسينك ىلإو ُهَلقَع دمحم دض زمرك

 كانه مهريشبت يف ىراصنلا نكمت يكل كلذو اكيرمأ ىلإ وجايتنس ةروطسأ لثم ريطاسأ تبلج دقل
 اذه نييلاتشقلا فرصت نإ ؛ "20 ( يوقو عاجش هنأو (؟) آّيح لازال سيدقلا نأ » ةركف كانه دونهلا ملعتلو

 نإ « سلدنألا يف هب اوماق امل دادتماك الإ هيلإ رظنلا نكمي ال ةديدجلا ةراقلا ىلع ةرطيسلا لجأ نمو

 ىرخألا ديلا يف بيلصلاو دي يف فيسلا لمحي يذلا لتاقلا سرافلا ةروصو نيبعرملا نابسإلا ةروص

 ْ , 590 كانهو انه ةدحاو يه مهريصنتو مهعاضخإ ىلإ نوعسي سانأ دض

 . يتناقنإ سالب ةايح يف سلدنألا ثارت“

 ةفاضإلاب سسألا هذه « ةيمويلا ةايحلا تاسرامم نم اهسسأ ةيسايسلا يتناقنإ تايرظن لك تدمتسا

 هدوهج لالخ نم اهيلإ ةوعدلا لصاو يتلاو اهنع انملكت نأ قبس يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا هتاديكأت ىلإ

 . سلدنألا يف يسلدنألا ثارتلا اهلمجم يف تلثم « ةرمتسملا هتالخادمو ةيصخشلا

 « اهل روضحلا ماود يتلا تاعامتجالاو تاودنلا يف تايرظنلا هذه رشنب « ًالوأ « يتناقنإ ماق دقل

 تايرظنلا هذه ترشُن 3 اًيئاث . (يتنافا» مسأب اهسيسأتي ماق يتلا رشنلا راد تاردصإ لالخ نم كلذكو

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تباوثلا نع ةعفادملا ةيسلدنألا رئاودلا ءارآ نع ةربعم تاحرتقمك رباثملا يلع

 .سلدنألل

 ةزراتقوم ل6 ب ام هيلع حيسمل يدي دحأ هنأب نابسالا دقتعي ةي |ةيصخش (#*)
 وجم لعب ايي لا ل رجل 00 ميرغلا ل لامشلا نأ

 ١ ةةقلالجلا بلك ذ مسا زل ل م ا أ هلا .
 6085110, ل آه مءهلأ ل0 طاقامرتعم لع ظكمهصسفب 116لعور ممعطلقب صب 347 - 348 ا

 ةريغص ةسيئك ىفو . ةيقليج ة موديتوي ةليدم يف ةسينك راز « توملا لح 0
 «؛4؟لاجرلا ء ؤه وجايتلس لت ة اذامل ١ لؤاستلا كلذ بجوتسا دقو. 2 ائمت دجو كانه

 نم مه نيذلا سانلا ءالؤه ١ سيسقلا فاضأو ؛ انسيدق اولتق نيملسملا نأل » ٠ كمر يديس»
 2015. 3نس6 1931, م. 1. هديب يتنافنا هطخ دقو ظمعطاه خهةعتدتم ؛ نوئيس سانأ مهو «ةطانرغ

 1 0ؤلهق 118 آف 10117835, 1*. طلوعتم لع ؟ئهزع لع 5ةلويسعسعم ع طتقوم. 1544 - 1545, ظاسعمكر 0815, 1985, 2.4 00

 [طتقمب مب 5, و(

 ا



 سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 نم يتنافنإ تايرظن راشتنا ققحت ةلثمأك ةيسلدنألا زكارملا ىلإ رظنلا نكمي « راطإلا اذه يف

 ىلع ضحت تارارق كانه تناك يليبشالا زكرملا يف تنلعأ يتلا تاءارجالا نيب نم « ًالثمف ءاهلالخ

 طرشك «سلدنألا صالخا ةيمهأ تحرط دقلو (؟) ةيخيراتلا سوردلا لالخ نم ةيميلقإلا حيورلا ءامنإ

 ةقباسلا اهتمظع نع دلوتملا روعشلا لكب (. . .) ةيريبيالا ةريزجلل ةراضح زمرك اهزكرم ديعتست يكل

 لالخ نم يذلا ملاظلا يبنجألا مكحلا هبلج ام ىلإ ةيبنتلاو « ةرضاحلا اهتلاح نع نزتخملا ساسحإلابو

 ىلإ ةرضخملا اهلوقح ليوحت ىلإ ىدأ امم اهئانبأ ريجهتو ةماعلا اهندم غارفإب ماق يربربلا ّدملا ةمدخ
 . ؟!!ةلحاق ضارأ

 لكب امهيلع ديكأتلا يف ءالؤه أتف ام يذلا ىلعألا جذومنلا اتناك ١ اهغوبنو ةيسلدنألا ةيصوصخلا نإ

 .رارصإ

 لوصحلا كشو ىلع نويسلدنألا ناك يذلا (يتاذلا مكحلا) ةيلالقتسالا ةيعضولا ةلاحل ةبسنلاب

 نأب بلاطي حرتقم ميدقت كشو ىلع ةيسلدنألا ةاعد هعمو يتنافنإ ناك « ةيناثلا ةيررهمجلا يف اهيلع

 ةيسايس .ةوخأ ١ ىلإ ىدؤي فوس ناك اذه نأل « نييسلدنألا دي يف كرتت نأ يغبني برغملا عم ةقالعلا

 ةرمثملا طباورلا ةيوقت ىلع مئاقلا يفاقثلا نواعتلا اذه عفد لجأ نمو . (؟") « ةيرامعتسا ةقالع ىلإ سيلو

 ىلع :صرحي ةيلاريبيللا تائيهلا نم اموعدم يتناقنإ ناك « 2؟”يقيرفإلا لامشلاو سلدنألا نم دارفأ عم

 عابتأو نيملسم نم « ةبراغملا مهنارقأ ةحصانم ىلإ عامتسالا مهل نكمي مهتاعامتجإ يف مهنأب ديكأتلا

 نبب مالسلا لجأ نم يبرغملا روضحلا ىلع ءالؤه رصأ دقو « (؟؟9ةيسلدنألا لوصألا يوذ نم ىسوم

 . (!*”قرشملاو ايقيرفا يف رثأ اذ نوكي فوس يذلاو برغملاو اينابسإ

 ةوعدلا لجأ نم سيل كلذو ةيليبشأ يف ذجسم ءانبل ةلمح ما 1١ ةنس يف ةيلاربيللا ةئيهلا تأدب

 يه يتلاو « ةينيدلا ةيددعتلاو ةيرحلا أدبم ىلع ديكأتلا ١ ةداعإل فدهلا لجأ نم لب « صاخ نيدل

 نع لاؤسب : ءارقلل نايبتسا عيزوتب نومئاقلا ماق « هتاذ فدهللو . « يسلدنألا خيراتلل ةنوكملا تامسلا

 6 ءدارنم كسل لستر دعععامس لع ةتللع. 1 ءياصعسأمب ةهوتللق. 1صمععمتام آ.], ةعووجولم, 1915, 20

 " 8كةستكتعمام نمل ةمدقأ لع 18 ةعمءلمد 5ء9ثااةمق لعأ ©ةداعم مهلقلمت" د آف 6010184ب ]. خا دهام (هيامد ممانانءمو  (غ1)

 هس ملانءعو (1883 - 1933), 0ءقهقهلقر آمكانطبام لع 2ةوةصسمااو 8 6عزومقلر آ], 979, مص. 51-52

 رموز معام لع ةدامضم لع 6هاطعرمم ةياقهممسمم لع ةهلماس ءاق. قمتم لع 12 2ئمانام علقم ظموتمعتما لع وتامر اعوهزم 350, ةع1 (5؟١)

26 00 

 ةعءاتاو لو اه طئوانامعتمم مرتصمتوا له آه ةهوذلاهب ةبعوهزم 550, ممماقانه هز 2هانانمدا ةيلاربيللا ةثيهلا دارفأ نم ةعبسو
 مقتأت 65.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا ناك نا ال 3 نال كلا 1 الأ ع د نع ماعلا ف 2 خاطب عاد يم در اجر عاب اعمال عع

 رداصملا ريفوتل لبسلا عجنأ نع رخآ راسفتسأب هوفدرأ ,« دجسملا ةماقإل ةيليبشا يف ناكم بسنا

 , 2437 عورشملل ةيرورضلا

 خيرات يف مهتلاض « هعم ةيسلدنألا زكارملاو يتناقنإ دجو « ةيسلدنألا زومرلا نع ثحبلا دنع

 ةيلاحلا ةموكحلا نيناوق ىلإ اًيجيردت اهقيرط اهيلإ ةلصوتملا يناعملاو راكفألا تدجو دقلو .ةقطنملا

 .ايئابسالو ٠ اهسفنل سلدنألا » راعش عفر « سلدنألل يمسرلا راعشلاب صتخي اميفو . 4" سلدنألل

 سدقم زمرك اًمومع سلدنأللو ١ . ةيسلدنألا ةايحلا ةوقل زمرك لقره ىلإ رظُن امك ؛« ءاعمج ةيناسنإللو
 , 480 « زايحلا ىلإ ةوعدلا يناعم نم اهنمضتي ام لكل عماج

 لكو : ًائيش ركعبن مل لرقي نأ يتناقنإل ولحي ناك امك ةيسلدنألا ناطوألا نم نويميلقإلا رشعم نحن»

 (43)( انخيرات يف هنع ربعموه امك , انبعش هركتبا امب فارتعالل انسفنأ رصح وه هلمع انيلع ناك ام

 وهف « م1518 يف ادنور عامتجا يف هلكش ىلع ةقفاوملا تمت يذلاو « يسلدنألا ملعلل ةبسنلاب

 راعش عم رضخألا نوللا ضعبلا طبر دقو . ضرعلا ةيواستم ةيقفأ ءارضخ طوطخ ةثالث نم لكشتي

 زمرب ضيبألا نوللا طبر امك « يداليملا نماثلا نرقلا يلاوح سلدنألا تمكح يتلا ةيومألا ةلودلا

 ناولألا» يه « لاح ةيأ ىلع « ناولألا . ا ا ل

 ادلاريخلا ىلتعا يذلا ملعلا : تارابتعالا هذه ةقحاللا ةلثمألا تدكأ دقو . )0١( « لمألاو ملسلل ةزمارلا

 مظعم كلذكو .7'*2 باقعلا ةكرعم يف راصتنالاب تالافتحالا ءانثأ م9١1١ ةنسلا يلاوح هيليبشا يف

 يتلا ةديدجلا تامولعملا تمعد دقو ناولألا هذه سفن يوحت مايألا كلت نم ةيقابلا ةيسلدنألا مالعألا

 . *7ىوقأ ةروصب تايضرفلا هذه (رخؤم اهيلع فرعتلا نكمأ
 راد ١ب ةامسملاو ىتناقنإ اهكلتما ةراد لوأ نع ثيدحلل ًاليلق فقوتلا انيلع ىغبني لصفلا اذه ءاهنإل

 نم ثوكملا طيسبلا لزتملاف . يمالسإلا نفلل كلاملا بحل لاثم يه ةيانعب تينب يتلا ةرادلاو . ؛حرفلا

 ب امس 1 قلو يلدا ةلاثلا راعشو يموقلا ديشنلا صخي اميف ربمسيد 7١ يف م1441 /!" نوناق 3

 100147118 2188182, 8." آهك اهقأعهتقك لع ةصلقلادل ع”, ا 173, 12ةءوردطعم 1919 عد ظننت آخ 005, 151. ظاقم ةصكشتتا ©... 2م(
 هم. هلام 6.
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 1180150, 1, ةزدرانم]هد زن لعيعءاطمع ةصلقل سمعك, ةعالللاقب صرع ةدلهاننت لع 8لتءلهدعكر 1980. سب 3. )ه 0:0(

 1011 4ا'1183 210152, 8. “11 5ءانعكو لع 12300 لع طق لعموم عد طقلعما لأ ةيحيدافتست ءتام لع ©هملع2" لع 14 اطغ لانآزإن 36 2510(

 01112 اناث آرخلا 266011, ].آ. ةزرسطماوو لع خصل هلانعألب 8عازقب 7 20

 يف ةلقتسم ةيروهمج ةماقإ لجالو ؛ يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف ةيليبشا يف فرفر يذلا رضخألا ملعلا لثم 200
 . ةيناثلا ةيروهمجلا يف كلذ لوبق عبطلابو يداليملا رشع عباسلا نرقلا يف هنوذش ةنيدم

 تل



 يا سا يس وم سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

منملا ةيمالسإلا تايرادجلاو ةدمعألاو ساوقألا يوحي دحاو رود
 :رمضتي يتلاو ةيمالسإلا ف راخزلاب ةق

 . 40 ةيبرعلا فرحألاب شوقن اهنم ريثكلا

 نالاثم : ةرضاحلا سلدنألا يف سلدنألا ةيويح - 4

 ءانثأ يتناقنإ هابتنا تراثأ يتلا ةمهملا ءايشألا رثكأ نم ةيئانغلا لصاوفلا ىلإ عامتسالا ناك دقل

 نم نيرجهملل يعامج ءانغك ةيبرغملا ةيئانغلا ةبونلا هزييمتب .«ودنوهلا ١ لا ءانغلا رارسأو وجنمالفلا

 سلدنألا يف ةعئاش تناك يتلا ةيدرفلا ىقيسوملاو يناغألل اهلوصأ طبري نأ يتناقنإ عاطتسا « سلدنألا

 . رضاحلا انتقو يف ةنيفدلا يسآملا نع ريبعتك ءاقبلا لصاوتل ةينارصنلا روصعلا يف ترمتساو ةيمالسإلا

 ءانغلا نأب لوقلا ىلإ يتناثنإ ىهتنا «٠ يجنمالفلا ءانغلا نع ةفورعملا تاقيبطتلا لك اًضفار

 رخاوأ نم نيحالفلا هاوفأ نم ةثعبنملا ةيئانغلا ةربنلا ىوس لثمت ال (يآ » ةيديلقتلا هتارابعب يجنمالفلا

 يضارأ يف نيحالف ىلإ مهلوح يذلا مهريصم لبقت مهيلع ناك نيذلاو « ملاعلا يف ةراضح لمجأ ةلالس

 . ”5) ةيلصألا مهناطوأ نع اًديعب ةبرغلا

 جراخ ةايحلا ىلع اوربجأ نيذلا نييفنملا يئاغأ ١ ىه وجنمالفلا ناب ًالئاق هراكفأ نع يتناقثإ ربع دقو

 ةانغم كلذل يهو (*7 « هتوبكملا مهناجشأ نع سيفنتلل أجلم ىوس تسيل يهو . يلاثملا مهطيحم

 يناغأ ودغتل كلذ نع اًضوع ةيدرفلاو ةيرسلا ةلضفم « ةيعامج تاداشنا يأ « ةيقوج ١ يناغأ دعت مل يهف

 , 07 ةيواسأملا تاجلخلل داح ريبعت ىلإ اهلوحتل كلذو لوانتلا نع ةديعب

 ضرألا ةلكشم ؟-4

 هذه لصأ يف يه ام ردقب ةيعارز تسيل « يتناقنإل ةبسنلاب « يه اندالب يف ضرألا ةلكشم
 ا

 ةونع مهئابآ ضرأ نم اومرح سانأ ةلكشم يهو .ضرألا

 يف ةيرادجلا ةيبرعلا تاباتكلا حرشل ةصصخم تاحفص نامث نمضتت يتلاو 40 ةروشنم ريغلا ةطوطخملا رظنا 0

 . ةيلاتشقلاب اهيناعمو اهل ةيتوص ةءارق عم لزنملا
 12114010113 88517, 8. 0م ععصعم لعلم ادد عصعم..., مب 166,00, 20(

 1طألمب م. 10 (25 ١

 1طتق., مص. 150 90, 20

 خلا 1,8, 1927 « ةروشنم ريغ طوطخم (0/)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف َ سلدنألا لا ا ا 1 1 1 21 1 2 ملل

 يسأملا تبلج يتلا ةلاحلا يهو ددجلا ضرألا يكلامل دبع حبصأو هضرأ دقف يسلدنألا لماعلا

 : نيحالفلل

 وأ ىراصنلا مهنم اهعزتنا سانأل هنع داحي ال يذلا قحلا ره , يسلدنألا لماعلل سلدنألا ضرأ »

 1 (هو) «نييبوروألا

 نوئدي اوناك  مهنالسأ يضارأ يف اولازال نيذلاو  نورق نم نومرحملا (...) ءافعضلا نويسلدنألا »

 نولمحيو ةعئازلا مهراظنأ نيقلعم ٠ مالسإلا نوكبي ةمطحم برلقب اهب ةطيحملا ةكئاشلا كالسألا نم

 لوقح ىلإ اهولوح نيذلا *!دوسلا يبوروالا عاطقالا ةكئالم هلعف ام تايركذ مهئلمت ٠ ةرماضلا مهماسجأ

 اهيف اوشاع نيذلا ةايح اهيلع تمن اًيئاذغ ذم تناك نأ دعب ؛ ةراضلا باشغألا ىوس اهيف ومني ال ءادرج

 ةعفاد حور اهعفدت راكتبالا لجأ نم لمعلا ةيمتحب تنمآ يتلا ةايحلا كلت ٠ ىطسولاو ةميدقلا اهمايأ يف

 . (!١ يهلآلا بجاولاو ةيراكتبالا ةيلوئسملا نيب قيفوتلل يعارم دسجو

 ناك امك « اهيلع نولمعي يتلا يضارألا ةيكلم ىلإو « مهتحالف ىلإ نييسلدنألا لامعلا ةداعإ نإ

 اذه نم ةيسايسلا يتناقنإ سالي ةيرظن تذختا دقو ىوصقلا تايرورضلا نم يه « برعلا مايأ يف لاحلا

 . سلدنألل لالقتسالا ةاعد هعمو وه اهنع عفاد 2 عقاو أدبم رمألا

 وه عيطتسي ال ضرأ كلتمي نأ ناسنإ ىأل نكمي ال : ره ةقيبطت ةرورضلا متحت يذلا يساسألا أدبملا»

 لمعلا اهيلع ينبي يتلا ةدعاقلا يهو رونلاو ءاملا يف ةكراشملا ىلع ةقفاوملا هدعب يتأي , اهتعارزب موقي نأ

 ةقيرطلا هذهب . اهل ةنكيملا بلجو ضرألا باصخإل لبسلا عيسوت لجأ نم يباقنلاو ينواعتلاو يعامجلا

 اذه قيبطت عسوت فوسو ٠ . نيابتو ةيرحب ةفلتخملا انتاردقو انغوبن نم ةدافتسالا انئاكمإب نوكي فوس

 .انمودقو انلاحرت يفو انتعانصو انتعارز يفو اننيدو انئاضقو انملعتو انسيردت يفو انتايدلب يف أدبملا

 فرس ؛ ةيقرعلا ةوخألاو ةينيدلاو ةيملعلا ةدايسلل زكرمك ىرخأ ةرم سلدنألا دوعت فوس ؛ كلذ لك قيبطتبو

 نييرحب نيب ابوروأ اهسفن يه سلدنألا ودغت فوس . اهنم سؤيملا ابوروأ يف ةيناسنالل ةريزجك دوعت

 فوس ( مجرتملا  ىلاعت هنذاب ) ذئدنع هللاو . لكلل بصخلا قيسنتلل ةيعادلا حورلل ةرضاح . نيتراقو

 ةلاسر سلدنألا ثعبت فوسو يرحسلا انملاع يف روطعلا حئاور رشتنت فوسو . ىرخا ةرم سلدنألا نانج ديعي

 "ل «ديدج نم ملاعلل مالسلا

(2609 0 
 نلقي 18 815882, 8. آه ؟نلمق 3قوطس# دب م79

وألا شويجلا ءاعدا نيب ضضقانتلا ةروص راهظا ثحابلا اهنم دارأ ؛:ةيزمر ةرابع (*)
 تنرتفا يتلا ةيشحولاو ةمحرلا ةيبر

 ١ . (مجرتملا) اينابسإ يف مهلامعأ اهب

20 
11مل[ 285132, 8. 0 ععصعو قعاد لسسعمعم...ى رص 48.

 

)01 
 101مل 18 281177 8. آس ؟ءلمل ىمطتع..., م98

 الا



 ا و و ل سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 كلت نم اودافأ نم لحم مهسفنأ اولحأ كلذبو « مهيضارأ نم نيحالفلا اومرح نابسالا ءالبنلا
 كلذو , 2350 «سلدنألا ةفاقث مطح يسنكلا نايفطلاو ١ بقاعتلاو ثراوتلا نم ةليوط ةلسلس يف يضارألا
 ضرألا يف لمعلل اودبعتسا دق اوناك نيذلا نم ليلقلا ريغ ددعلا دض شيتفتلا مكاحم نارين اولعشأ امدنع
 ريغلا ضرألا حالصإ نإ .7"2 سلدنألا نم كلذ دعب مهيفنب رمألا وهنأو « اهتيكلم اودقف دق اوناك يتلا
 لصح يتلا يضارألا لباقم ضيوعت نودبو ٠ يعارز حالصإ ١ : حضاوو لهس هرمأ انتقو يف ةعورزملا
 , 24 (يركسعلا ءاليتسالا قيرط نع اهباحصأ اهيلع

 ةصالخلا

 الول يتلاو « ةيملاعلا ةودنلا هذه رمأب نيمئاقلا ىلإ قيمعلا انركش ميدقت انيلع يغبني « كلوأ
 تارتموليكلا نم ةعساشلا ةفاسملا مغرب « دجن نأ « انرورسل ةاعدملا نمو . اهتماقإ نكمأ امل مهدرهج
 ةرهازلا ةيمالسإلا ةبقحلا لثمت يتلاو « يلصألا اندلب خيرات نم ناك امب ةيانعو امامتهإ « انئيب لصفت يتلا
 . نييسلدنأك اهب فرشتنو « نيخرؤمك ةردابلا هذه ردقن نحنو . ةفاقثلل ازيمم ارصع اهيف

 ىلع نهربيو « ةيملعلا لوقحلا لك يف مويلا اهدوجو يف نمكت ةيمالسإلا سلدنألل ةيلعفلا ةيمهألا
 لباقم يف يمسرلا خيراتلا يف رظنلا ةداعإ لجأ نم دوجولا اذه بيلغت ىلع يعادلا رئادلا فالخلا كلذ
 دمعتم لهاجت مويلا كانه نإف « موهفملا اذه نمو . صوصخلا اذهب تحرط يتلا ةيديلقتلا ءارآلا
 كاش « 202 يزود « 31480415 ياسرام 1758 يوجاالوا ) ةيسنرفلا ةيبارعتسالا ةسردملل

 لاحلا وه امك ( 1159/1- 2801/5167, لاسنفورب يفيل ىتحو « 811801611413015 تراهكروب « 5011401

 .ةيبرعلا رداصملاو برعلا نيصتخملل ةبسنلاب اضيأ
 كلت نع ثحبلل اًقلطم هاوق فعضت مل ثيح « هرصعل دئارك يتنافنإ سالب زربي طسولا اذه نم

 هثعاوب ىف ىلاثملاو « دوهعم وه امل قراخلا يضاملا كلذ . انيضام اهقحتسي يتلا ةيماسلا ةناكملا
 "0 ْ . ةيزكرملا تارظنلا نم يلاخلاو « ةينيدلا

 ىوس تسيل انخيرات ملاعمف : انخيرات يف لاثمك اهيلإ رظنلا نكمي ةيجذومن ةلحرم كانه تسيل
 هتايرظن فصي « كلذل « يتناقنإ . يسلدنألا عقاولل ةياهنلا يف ةلكشملاو ةمهاسملا تافاقثلل بقاعت

 181 5ما, 11 طق لانه 5,
 1202 ملل 118 2882, 8. آه دله ةمطط عب. 009 2.16١

 121 5601 , لنصف 1 156, 68
 دونب ةغايص يف نيمهاسملا دحأ وه ناك دقف هيلعو . ١"١97 ةنس ةينقتلا ةيعارزلا ةئيهلا يف وضع يتئاقنإ سالب ناك
 ةنس سلدنأ نم [ديعب ضرالا بئارض موهفم نكي ملو . ةيناثلا ةينابسالا ةيروهمجلا يف يعارزلا حالصالا نوناق

 .م15

 ا



 تاءاطعلاو تابلقتثلا نم نورق : سلدنألا 2-0-2-2 ل0 ل سل سل سل سل ع ل ل ع

 زيمتلا يف ةبغارلا تاذلا لجأ نم عارصلا نع ًاريبعت الا تسيل اهنأب ةيسلدنألا ةينطولا نع ةيسايسلا

 ًالوبقم اًقده ةكرتشملا لماوعلا هذه تلثم دقو . ةدحاو ةيفاقث ةيوهو ةكرتشم ةيخيرات ةركاذ ىلإ دانتسالاب

 يلاثلاب تكرتو نسلدنألا ضزأ ىلع ىنكسلا تكراش يتلا تافاقثلاو سانلا لك هنمزالا رورمب هنمث

 ةيصوصخلا ليكشت يف « ةزيمملا ةصاخلا اهتافصو اهتيصخش نمو اهرودب ةدحاو لك « اهيف اهتامصب

 . تايلاعفلا هذه ءارثإ يف ادعاسم اًزفاح اتناك تامهاسملا كلتو جزامتلا كلذ نأ لادج الو . ةيسلدنألا

 ديكأتلو . يتناقنإ سالبل يسايسلا ركفلا يف ىربكلا ةيمهألا اهل تناك سلدنألا نأب لوقلا انهو

 . هسفنب اهبتك يتلاو هل ةيتاذلا ةريسلا يف سلدنألل ةديدعلا تاراشإلل عوجرلا ىوس انمامأ سيل « كلذ

 يذلاو سلدنألا ىلإ نييبوروالا وأ ىراصنلا لوصوب أدبي مل يسلدنألا خيراتلا نأب يتناقنإ ىري

 دوجولا اذه ىلع ةنهربلل ةمهم ثدحلا اذهل ةقباسلا نورقلا نإ . «دادرتسالا تالمح ١ مهرثأ ىلع تلصو

 نكمأ تاءاطعلا كلت لالخ نم يتلاو ةقطنملا هتفرع يذلا ركبملا غوبنلا ىلع لالدتساللو «هتيقبسأو

 . نيرخآلا نع نوفلتخي سانأك نييسلدنأللو سلدنألل ةزيمملا رطألا عضو

 ىلإ ديعي ددصلا اذهب وهو « سلدنألا يف نامثلا يبرعلا دوجولا نورقب اًقلطم يتناقنإ نيهتسي ال

 مهيضارأ ءاخنرو مهسرادم ةمظع نوشياعي سلدنألا لهأ ناك امنيح ةقرشملاو ةعصانلا داجمألا ناهذألا

 نكلو« ةيهازلا ةيسلدنألا تازاجنإلاب باجعالا دودح دنع « لاح ةيأ ىلع « ىتئاقنإ فقي الو . ىطسولا

 .اهنم تاصالخو ربع صالختسال هادعتي

 رينت يتلا طاقنلا « رمألا عقاو يف لثمت « ةيسلدنألا تاءاطعلا نم ةدافتسملا سوردلا تاصالخ نإ

 اهتمدقم يف يتأت يتلاو « يسلدنألا لبقتسملا نع مهتاروصت ةغايص يف اًيلاح نيينطولا نيركفملل قيرطلا

 ازيمم املاع نانوكتس قرشملاو سلدنألا نأل « قرشملا عم سلدنألل نوكتس يتلا ةقالعلا ةيهام روصت

 . ايقيرفأو ابوروأ يه سلدنألاف « ابوروأ نع

 يف ةديدج ةيداصتقا  ةيعامتجا ةلاح قلخ سلدنألل ينارصنلا حاستكالا نأب لوقلا اًديدج سيل

 تايعاطقالا لالغتسا ىلع ةمئاق يضارالا ةيكلمل ةديدج تاءارجإ كيفنت ءارج نم كلذو « ةقطنملا

 يف ادئاس ناك يذلا مدقتلل عجارت ةوطخ ىوس نعي مل اذه ينارصنلا حاستكالا . اهيف نيلماعلاو

 مدقتلا ىعدت يتلا دادرتسالا ةفارخ عم ضقانتت يداصتقاو يعامتجا سؤبل ةوطخ يهو «ةقطنملا

 .يقرلاو

 قذر



 ا سلدنألا ءايحإل ةيسايسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 « ةميدقلا ةروطسألا ضفر بجوتب ةينابسالا يضرألا ىلإ يبرعلا شيجلا لوصو ريسفت « لثملابو
 لهأ هب مدقت يكذ ءادنل ةيبلت وه ةقيقحلا يف هنكلو « يجازتما باعيتسا درجم هنأ ىلع «حتتفلا» مهف دقل

 ةيربربلا تاكاهتنالا نم مهسفنأ نع عافدلل مهعم فرقولا لجأ نم ةرواجم ةفاقث لهأل سلدنألا

 ةيبوروألا ٠

 ثق





00 



 0متر دف همر د ع ل دل الم عل ع يع ع عك او رق مع مع رع مذ داعب ال0 طالاللا مقلط 00180/01118511

 51100 عأر 1[ هدتعاوعم لوكا عت :

 111560112 0ع 105 140:2ةقطع5د لع ظكودمق, 105 1م عزنعو (ةط0ق 756-711), ؟هنمم ]ب
 ؟ةاسصم. 81200, 1983,

 '1ةطقر مطل ةل- 11 ةطنلر طلت 1-ان

 طا ةنطم 7ة-1-آدانونمع فا فعدطا-1-آك|ةسأ 8 دكطقسقل 12101398 ة-1- فصل طلتك
2 ,58382030 

 ؟7وللعع ظعحصسعز هر ]02وانأتل :

 الانعاة5 1لعوق ةمطتع 18 (©هدواتتماه ةعوطع لع 8دمقممب '10ممدتستم )ل 0مم فكان
.9 ,2130110 

 11عوعرنور 813212 ل ءةواتك :

 مدعم 3كم مقص 18 معدعمعأو لعا آكامس عد عا /وللع لعا طعم, 2ة288م53, 8.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0022 22 ل سل سلم ع سم سس سمع ع ع ل م

 1آنمد», 1[عادطقا“ا 2. :

 181560533 0ع 105 84تكاتاطةلتع5 0ع 585موصقب 10 1, 1385 عام1385 01571165,

 عار م1 6و1, 2130110, 4

 1ةلططقمع [دكاطلت :

 11 -طتط ةعتصس طقتل 1 ه-1- طش ل11 طاح ]ص 501 1-5- خص 0 3طن 5,133, 2,

 (هدجدلعج طدلعسكدر ةددععا :

 111560112 06 12 85مةق8 نا15ا01150ةقق, 310 60., 816203 1163, 21261018, 2,

 ما1.-1دززأ, نطل-خ»-1[[حطسسمسم ذاذ :

 ذا 1ةيتاعط ذا فصلمطمد1 متصقعآ-؟هنط ثل-آن]ةططل طقنأق ةانو1ث6 ©طقتصقافب 108085-
 ظعاطلاب 111337-113720,

 1[ دككاتسر 011111211211130 ةطتن20 :

 ظطاطمت طل شع ةسنا ثلدز د عطعقلزنه 1-11-هنات شل - 151810137/9/8,003310,

 ادن عدم, 1100510 :

 111510132 ععمغا1ه1 لع ظدمفممت...., 1000 11, 833661088, 222,

 لات *صتكر طاتككدول :

 18ه ذا -كصلهتمك: 01:ةكدضتت 11 اهتكلعط فلكسلولت5ك دتص ةلونط مخل 151 ةسك
 0-113-]دحةحبب1-12* الر 36713712 711-856 0.5.), 310 60. 18003 5.

 523 ءلعور 13300 :

 1501010 50516 12 1م 9515م 06 105 خعوطعو عن ظومقتنقب 37/130100, 2,

 هولاتسب ةطلعخا-خحاأج مم-ك 32310 :

 "1 هرتلعط خا -طكدد] نتن 72 كخاطةتتتطاتس 1-11- خصل و1 ن5, 8عاتانأاب 7.

 ةمد-ك ةسمسمت, آكطعللا 10 ةطععتسا, هطل-خل- 15[: ةطنل, ط©طط©طسعص-اانس 1[ةطقر ةسلر ةاقانو ةةلتط

 81د نطر ةصدع ةافوتسأ :

 '1' ةيتلعط خل خعواط ربو 520618 طبطاس 1-11- خصل 2115, 838020, 6

 كدصعط عرفا طوعصمعر 1س ن :

 -106 19 127ةكام 151ةنتطتعا 2] 651500 (نهصختصعمأه] (ةداتع 18 هقعدعأمل زل عأ 2583370©6)و

.5 1120110 

 -]0 15مة22 115101122821185 56قاتات 105 2100165 [151ةس11833 ز' 0115168205 61618165,

 710120 1.8116105 ذلتعور, 46.
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 0و ايش ل و دو احم وج عاطل بك ل هدو عد رووعة يراود وحامد فار حم 14020 8200 خجلا 0077183/80181ا9 151

 2ظ1ط1 142:

 فمططة لت, مطستم0 ة؟1تاعكطأقلا :

 21 ”1هملعط ذآ 112 عطتتا ؟ةخم 01115,8 كاتانا, 8.

: 411011581210105 

 315 مالتط عمد ةوانان0105: 8لمأم112 5381502 ء 8150112 0ع ظومقمقم 7130110, 5.

 4جددادسمر خلفت ةطقلعا :

 "1 ةتئلعط (0137350/201 ةخ]- خضم, 8اتانا,

 83ج لسعر 1: هطلت :

 مل-]دوجا دما - تضطر ا 1 15مقضترنتق متقق-ا-هنط طقتأم ةانواتأ فل طكطناةكقب 8ءلتاتأر.
1970 

 هود عم زن 1ع عقر ةلقعم :

 80دونعزم طتقاممعم لع 12 لهمتصسقعأام 151 ةسخاف ةد 135 15185 831635عور 2ةلصق 6
7 ,113110163 

 (تطقاست عاف 5  ملعماتب عجم :

 ةةماطلم 1, فلحفسلةلسد ذص 8اوامتتم لع ظكمدسد 3 ثل- خصلدلاتك: 3/1تقاناطصةطعق ال
 هتقتماتمسم5 (ةاعلمو آ111-111), 120:10, 189.

 0107 1"ةعومالب [1بع0210 :

 ]8 202010155 0ع 85موه2 م01 105 ذتقطعو, ثعتاقب, 4

 (000ععور [عقصعاسعم :

 ظوطت ل105 نت عمد لع 111560113 خنق طع-طدمةم8]0, 22528023, 03.

 ( ها! دور 10 ععع :

 ]3 0 همواتتكاو ةروطع 797-710, طاوامتم لع ظكمقمم 111, ه0. موز 11عدنم» 16

 1آ83:2ءامدقب 1

 (0000ع, لموع ةسغمدتم :

 [تئامتتح لع 15 لمصتتنصدعتُم) 06 105 ثعوطعو د ظحمفمف 530303 06 وعأمو

 ومنها زن ممم 01335 ىعدطت عدم, "همم 1. 15150130, 1820.

 تسع طعس سل عمر 811 عدعأ :

 آه هءاتمقع105 [ذاةصتعو لع 18 طعمتمماتاف 1طءتعو زل 105 ههتوتصسعد5 0ع 12 1ءممتعنو لع

 هلحشص 015, 81 5همدتقلب 2
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2292-2-2 ل ع لال عل ع عل ل ل ع

 10 طع آ0هعععووأطتلتاو 02 خعوط ةةعوصلقتمإن تبههلعو, طاتغ م د هه لت ةهصقل اطلع نأك طعطقت أ 0انز“

 ىتوطو ةقع 201 505م0560 10 م10ل0ع 2عهعمامطاع 22ق0عيسنع تبمدلعو ذه ةخموطنع ص طف 011110

 01 دمقمإل ظاتتممعوت 5تطماآقتك. 1غ 15 هاتتتماتك اطقغ خطل ثل-77جطنل ط©طتسم- لات 1

 ظهىل-ةنطلت 15-1-7/2انوته فل-ختوطأ ثل-اك]هسن 8 ؟طقصتمل 1151017382 ة-!-خص له انك طنا

 ماهطاتحاعل ذص 8هعطلقل ذم ختمدطتع ذم 1982 لأ ممأ 16ععأالع 3 دعلامالو 12ابأعإا ذط 117 ةواعتم

 5مععامل15عل زمانعمو]5. العا طع ظمعاتما ؟؟ءروتمس ه2 طع ددسع ؟هرتع تطنعط 2مم6ه160 13167 ا

 ظمعاون 0 135 1716م عل ذص خل-0ةضاقتت. طع ةطوعمعم هل طع م1علمط1 0812106 01

 م166020عاللعل 1لعدم اص ةعوطتع /هدلكك هد طع مطعممسصعتتمالت زطقلععود ةحرصع 02 اطغص تعط 5

 الات ملك هد طاطب-ص-طلنمص*و ه5 مممدنع دهتمانك 2ع2لعصتعملازت 5معدلطتم ع. المهأغ ةهزمع هآ طع

 [عمعمأ 5موصتقا 5ان0لع5 طزن دءطم]قتو [ئلعع طولعم (0طقاسمعأاو ةصل 14 عدعا تم نيصقص 62 هد

 اطع مطعم مسعمسمم ةتع 0هطزءءاتكع ةسل ذلطسمتسةاتمع. 81و ع م165660 طع همدانقكأا ا هع

 5مةصتخال ةحل ثةعوط طتقأاما10 عتومأتا/ م1360 غم اطع ماطعصممعسمات, 1 15 مءاطقمو انتطم6 (0

 ءعوستمع للك[ عمعمأ هةهاععمت عك ؟بطتعط هعمود اطغوع طواتصلقعتعو هد لع طومتو ن2 501 عا11

 [ةاطعتت اطقم اتم عاتتمالع 0

 1طع قمقل م20لمعغ 02 اطع 5مدصتعا ةصل ةيوط طئكامتم عمم مطتعدت ههلتانمدم 1ءاهأعل ام ع

 مطعم مدس عصمت 02 طق 1كلهستع ههعدمةقمس/ ونط ه2 طع 1طعمم 2عدتسماتلق 15 طف مصمم مص نك

 90 1200لعا5. 1ع ةكمدط 00عا1 (عصلك ام ةانعوو طع ماكمتول لتطعسوتوم 0غ اطعم مط 6م 0

 ىطتلع طع 5موصتحال 200ع] اعملك م نصلعضمطتمع ذاب د( عودتس ع 15 م هاعتتما لتُصعمسو1 همك. الععذم

 طماط مملعاك, اطع معتكوصقل لتصعموتمم 0غ اطع طتئواماتمم معلمستمهاعد ها/عن اطع طتقامتعمل

 لتس عصمأمم. 1غ 15 0طالاهاتك اطقأ اطغ همدامكأ د داهتلكتمع طعاس ء عم طمداب الطلح طلقامةعمت

 مطغعس همعممت 0ععان1760, ةهل طول 1غ م0زءعاعل إن طع طتكامرتفسك لص طماط قضمو. 7ع

 دعع طلتك مطعصمسصصعمم» طعماتعأات اطع 5موصتقط هن ةخعوط 10هاكتم8ع عاقق5. "طف معمل (0

 لععمصسماتتتعأ اطغع اربع مملعأاك اطمدعاط اطع ضاعت ةممدتلطت5 01 طلقأامتعدل هتعئاتكمل 15

 0ا1 ماك, ةلاطماتعط طع هممكعواتملا (هقلع هك [عطابأ 1 للم ع 2 معك ؟ءةنولوم 15 ممنعط طمع

 ءطقل1 ةدعلسع. عا طزن همم دماتسع اطع اهو رمملعاو, طق طتعامتتحم ذئ ةهءعوتست ال8 1/0

 معمم( ةلل عقر ابو ماع معاماتممك, انو داتقلععتعد, ةصل ابو طتئاممعدل ذعتنوصم هبطتعط

 0عورع1ممعل ذم 0 هنآنتتق] طوعا عئماتصلو 83 عدصتمس8 اطغ البو 6001 1هطقر 1[ 15 ةلكم

 ممودد1ط1غ م ع1ونغ ةدعط 04 اطعام [0 ةتعوق اطقأ ةتع 2مموتعمالت# اماملازن نصتعاوأع0 ام طع

 مطعم مسعمسم» ه2 اطع آكاقستع هءءانملاتمم/ نط هع طع 1طءماوص طعصتصماتلو دانعأط ةك 1 عطغ طع

 دمةصتما ممواتاعدل 1لعمام عنعو هع ةصاع]]ةءلنقل هصسعسأم هع مو الهام صقل لدن. 1[ 15 8150

 ممود1طاع ام ؟عءاقتع اطغ امنه .500أ5د م طعسقم اطقأ ةتع كقتسفل ام طوع ةماتلال 5 1من اع

 مطعمم معصم طانغ ؟؟طتعط ذص 21 069ء10معل هه 2 ءمهدعوانعمعهع 01 1[. 1غ 15 ةلكم رمم0وو1 616 غ0

 1ءاونع اطعدع [:20110ههك ام لتقعرعمأ ةممتئمةعطقو ملأ هددلإل 0 طئتحام#ل, طصسغ ام اطع مطت10ذهماطتت

 61 كتلطستع ةصل اذ. 1 زمتاتقهللا؟ كموع طع دانازععأ ه4 (طلك مدع“ ذص هنلعت ام عوعط 2 طماع

 انملعضأمصلتمق 02 الحع مطعممةمعممم» ه2 طق ةةاوصنع 0هععءاتمواتمم» / هن هل اطع 1طتمص

 طعمتسماتله. تأ هق 1 همم 1(, 1 1عمأ طمأ طع 5مدصتحا ةصل ةتعقط مم0عاو ن2 اطنخ مطعم ود عطول

 طقحنع طماط 2501060 دورصمع ه2 طع طيصلوصعماوت نانعوالممك عاقنغ0 ام 1غ طبطتنعط ةتاناع

 طلفأم_تممم 8111 اون 1م ؟تدماطع, آم طع ةممب ودع هوم همز ؟ةورعأ (اطقغ هك هنن هك دوغ القل

 طتمام# لعمل مطعمممتعمم هع ممععاتتعل, طقكامعقمم 9111 مهجن عر هماطتعاتع هبطقغ اطعزن ءامتس ام طع

 ًاطعات ط02ز 01 0 ععاتك عر 1م "ععمصاتنعأ طئقاوس عمت 1
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 مااا ا اا ا اما ا يام احا ا اح ا ا حا مااا اا اا ااا اا ا ا ااا 11010 تاجا خلاط همز 7 1ةنلطو ملال 11

 طم متم لعاأعمل5 طع طتقأمتعااو) 02 طع 2ععماتما 01 (©هاتأ لات]ت 32 25 11 ةممعقتو ص اطع ةعوطتع

 دماج ععق مزن ةءارتامع هن 5239علتقق ةصل 102/5 همدعام وأ ممم 4120 ]طيم- لدم 1852 52

 “1ع 0ةكتع هقتكع 101 اطع همطعاتعدأ 01 5مدتم 10ءا10260 زن طع خعوط طعاما ةنق 15 58560 هد

 ه طتالاطتعول ومرت “02

 6) 1ع لمءدتص عما متم ه1 طدطتب-0-الانط'5 ؟؟عؤامم 01 طع 1ناقستع 0هءانم 2 هطب/ هنط هك طع

 1طهتقم طعمتممان]و 15 مانعا ممتع م102انم0 طقس 1/لن* هتك. "طع مم ع#' 5 ظماناإب 156 028685 هاد

 اطع ديطزومأ 430 ومع لمهتصتءماعل إن 278 2مماصماعد ذم ىلءاععم مدقعم © طاوس مالم لعد
 201 1ع5م17ع ل1 طع ممطاعتمم ؟عامنعل ام طع 00هيسعمأةمتممر, طاتغ طع مانعدعطصتأك طعس هلعوتلإل

 طامملاوب, ىطتلع طوغط طاتحص-طلتص ةمل ةلنمتق طقكع مىعوعطأاعل 2 ططاتعال 22016 5

 معمر عامتتمم 02 طع ]هاقستع هءعانم ل مط/ دنط 02 طع 10ءةرتقسم ءعمتسكات1َص ؟طتعط ىاقهنتل هانا ذم

 مرسموتتكمت 10 طع ةماعئ معافا ممك 02 0(طعت“ ثعوط 5دءطماقتك, اطعغإت  طقحع طماط طءوعم

 املا عمعع0ل طزن ظستممعمس دءطماقتك ذم ممولاتكع ه0 ذط 26عهمأناع 77335 165م6 عاتال مات. 0

 يءعمسماعر ططبعص-السم'و ةاتتعأ اولا ةلل00 01 طلق 30ان2عع5 15 اطع ؟عواتآا 0 اطغ 3ع( (طقغ طتق

 م11 هت عتضسقلاإ همصماتطت اعل 2 0000121 ل155 ءيتمأل مم م1عدعطأعل ام طع آتدنل ءعتوأاتا 02 اع

 11 197/8. 2ع( اناات- صح آلانم طقق طععم اصكاتتع7عع0 6إن 5كمومتكاط ةماتتتععم ص طلق 56ه1ةءانمص 0غ طع

 اعردو طع انكعك. 2ع اندع5 اطغ اعدطق ه0م7065أ 01 "كموتم”, مقهلطعتم اطقم 8تومومتق 08 طع

 1طعتفت طءمتسمالو. '[1طع ة1طمودعأ 02 5مدصتحط طتكأم:10عتقمطإ هد 340” 0تك 15 العطل 220

 داتلتمع ذم ظاسم معمم, م3:6ءاداقعاز كممدصتمال هتمعاععمأاط ةمل هبءعماتعأل هعااتتو 7/015

 ا8طتلع 8اس صمتك كاعك ةمرتع هتمعاععماط هعصاتتتت 7/0115 10 تاتمموأأ دوطع 01 طلق 7165/5,

 طا مدام عاما 0 ةهجع 02 طع ظاتتم معقم ةتتاطمتو انلعع 5389 ءلقق 01 12020 35 30112065 0

 هطتعا طع معاتعل ذم طتق ةذنلإت, ؟يتتطمالا طعتصقع هون هقتتعول ه2 (طعغص. 102 عوسم] ع, طع 0و

 201 لتدعودد طلح لت عععممعد ىتتط (طعوم انضم معدص ةءطماقت5 ص عمتك هك طع معو طخ

 011 رعمععم 01 هماصتمم الااط طبسددؤتال 1طن طلق.

 للك مهقولتلع ةئاتطبلع (مبوتكلد 8 ممءمدس 5مععاقلتكأاك 01 فل فملقتنك 15 دطقتعل طزن هلل

 محط ةءطماقتو هنطم طقحتع تك عم هد الق 1ن1قستع 0عءاتمومط/ دنط ه6 طع 1طعرتمم 5عمتصماتل

 1طنك اذ معطقمو لسع ام طع دعا اتقغ طع خةيقط دم 8سم معدم ه 5مةدمتماط "00160مك 86

 طماط دام 0ل1عد طع ددنمع مطعم مص عاتمط جبتلط طغت طقعاعد ةعمتسما ةةعط هاطعالب

 لص همصعاتتوأ مال, 1غ 15 ماع عداتمع (0 هطوءالع اطقغ طع معندمممل كتسعممأوم 15 مما 5

 م:علمستسممس( ذه طع ةعوط طقكامتتم عومأطت' عادنعل 10 طع مطعمماطءممم 35 ذغ 15 ذص 81م

 هم مموأ مدت عما هتلإل, 5مدهتماط طتقامتتم عئوماطزت. طوع عوصما]ف, ةعوط دعطمامتم لم همأ "6216

 قلن طمع 1072105 0طصماةصخاو ذه 5مدتم (طقأ ذك معقتتاإت مط مقتهط16 1م طع طق عل 0 ةن لو

 اذاذسص ذم كل فصلدلسك ةصل طع 8كدداتسك اطقأ ىلع قمل ذص دمرصع هتصعاوعماأط ةمل نعم

 اعماتعال هعمطبتإل اتم معو 1015

 للدضز' ثنفط ةساطمت5 ةعع مستلتمت' متتط 5مقصتكط ةصل 1ظ8نمممعقم 021 هد طع

 ماعممتط عادم, ازاطتاع ختوط دعا ]1 ل5 316 269م كامل م اان10معوم 5010163. '[طتنق 15 طمأ لع

 (41) 3015'1010, 50. 10, طب
 (42) 1طأق, م. 159.

 (43) 1طلل, مم. 47-91
 (44) طل, مم. 93-1.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق ا سلدنألا يام كد نوف طرد عم تا د عاج د هك م تا مروا واج د تريح هين رعد سو ودم دمي كاع هند عادا ها تلاع

 آهاتم 10015. 5ععمصللاال, (طعاتع 15 مم طعضأتمات 01 ممط] عمم 112مل © 00 ءدنط عماش مط اط طخق
1111001 

 1ع ةطوعممع 01 3 5ةرلمانك 617010205 01 طع ممصقتأت 5007م5 ذم طع 120010 15 ل6

 10 طع ةهعأ اطقغ طع ةساطمال 7/35 0مدععا2 ع0 طال طع 201101128 155165:

 2) 815 مهتم 6]00عاتكع 705 10 56103 اطع نص موعأ ه2 طع ''ع1مقتمانك 151 ةرصنع خل - خصل هلاتك هم
 طع هدلطتما طعتتأام مع ه2 طسسقمن اج” 0

 طر ع زدداتطعو طنح هطمزعع ه6 انستاتمع طلق دانت0إ: ام 45 زتعوتم :ةتطع» اطقص ءهالعمتمع م

 1ههععتن مع2100. ةلاط مات عا تك 15 065710035 0 اطع 5مععاهلت اك, (طع ةلتاطم# ماعوعطاأق 2 561365 01

 ةتواتتسعمام غ0 زادكاتل' طتق طمتمع 659 سطنعط ذللطكأن قعد ةطقأ طلق طومأع 7705 رمعوسأا مع طف

 ععمعتول :عدلع5. العا كعوط ةءطمامتك لتعم مد ةوعط وهاطعتن لص اطعأتت ةممر20ةعطغو, ةصقل/ 15

 هضم صاع متعامل ممق. مطل خل-اككهطنل ط!طس-ص-الطس 1ةطقن5 ةممتمدعط لتكعتد تمرس اطقأغ 0
 1115523 015*8410 0202م عطلملاز اص طع 101107128 335:

 1) انملتلكع 8ك طلتك, ط0طات-0-طلانن 1918 1035 هزت همدصععقلعل بتاط طع هول ماتم 01 طع

 دان معو 101 داملزاسع اطع 1وامهصتع 0ءءانمداتمد/ ةدنط 02 طع 15ءرتقم 2ءمتمصماتله ةمل طخو 5

 ءهلعوتن لم طتك امم لد عاتمم 0 اطتك خل-1ةنطس 7/ة-1-1كانومتع 21 كطقسمل 15301700 /1-5- خصل 15,

 جاتعاط 5 عوعاحتعل ةهلسصموأ تءععاسوتجةاإن 20, اطتك مالنمووع 029. تو ذك معنطقمو اطغع طمقأ
 م1010مم0 هدول قلم ه1 طع مهلسقتإ ةمهوطتع ةماتعععد 20+ ةتلزتتسع طع مطقمم ص عمم 0 طق

 1داوسصتع 0هعبموت مهل[ دتط 012 طع 15ءءلقم طءمتمماتلق ةه0 15 همهقعواتعدععك, مهنا عامل هتلر 6

 5ءنالعرمعمغ هغ طق 8/دماتسم ذم طع 1طءيتقم ءوتطقاتلل

 2) ظمنطعت طق 5نعوولمع طع مماتاتعمل همم متلئالصت لتصعمكاممك انلعع 3ك صتكر

 ]داس هعالاتط 1ةطق همدععما 60 هد اطغ ةكيداتس ثعوط هعمل 8ءعنطوع ةاآعمعمات ؟طتعا

 هءعانصتعل خل ةملدلات5 ةصل 5660160 ذم ذك, هكقموتكتمع اطغ م680005 ةمل تعوق 7طعتع (اطعات
.560 

 3) [0هلتلع 8كن*متك, ط!طسص-لللادص ذك مممثع هتتاتعول 01 طلق ةهاتتععو ةصل طع 5ه16ءام0 هةمامتس

 ا[ مع5 01 معواععاعل ةهتنمعو ؟طتعط طع انتعل م ة>مامتلب ةنعط ةق طع همصاعتسم 018 111

 50111065 300 610-طتط]1هعتتقمطتعدل ل1 ءانممقأ 6

 4) 177طخلع ةلت* متم دنن0ت6د طع 0هعدموتمم/ دن 0غ طع 16هعقم طءمتصماتلق هك مامات 06 0

 اطع مع200 02 طع عما مهمممتك ذم مل فصلملاسك, 8طن ص-الانص 103 ةاتلنعو طع 0ععاتم أت هد/

 1هلط ةمل دعالعمعمع 08 اطغ 1طءهرتقصم ءمتصقاتله 285 ه مطغعممت6201 186 00160

 ةزنس 1 ةمعو سوو

 5) ططس- صحم لنك عنك ىذا 7/كد'صقك ذم طقم 1مم م1 عافلتم0 01 ؟ةقمانذ 25منعاق 01 اع

 مطعم ممعممم 02 اطغ 1آكاهصتع هععانم 26مل هنط هلت طع 1طءءمس 5ءعمتصماتلق. من ةعونصسما1عر ط6

 (37) ]طلق رج. 1 هز طق ذهاعملانعاتمو جانطتادت عع اذ لص معقانأ عب

 (38) 1طتل, مم. ١> هس ذم ةعدطتع

 (39) طآ[لان الا انزل, 10. ©(, مم. 15-6,
 (40) 1طألر م. 16.
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 001 د ا ا جا 340مظعلا محاد 0027188150111 م

 "طع ةرعقستس لنمو 02 طع 9/ةنن مممدأ طعوط طتكام لقمع طقكع ةمم17:0ةعطع0 طع 5
 11م1 60 غم طع 1وامستع 0عءدمواتمم/ هنط هغ طع 1طءتقس طءعمتصكات12 18111 1!11ننأ121 18غ 167
 امن عل طعس ةه]77عد5 ام اععطبقل امتع مو ءاماتمم. '1طتع 5 مققألزت لسع 10 اطغ ةانتمطق 12110626ع 01
 اع طدعاعععماتنتل دص ىةعوطتع اناعموطتتع هل 056 ةعهط 35مععام]15ا5 ذه ملحذصلةلانو. 1غ 15 0
 لمنع 1م طع ذمتاسعمعع 02 هتصعاععماأط هعماطتتإل هتعماأه]لكأك. 50ه عمسماع, ذص طتخ 60

 وانأ16ل طونط خل- خصل ولادك, 8قان55ةقلم ة3/طئ طلق 1عاتعد هد اطع 1010م [ةعطصل 01163:

 (1) 8ع ه00ممأك ج مهتتمأتلع ةجتاع (6 0عدهنتطع اطع مهتم عمعمام ؟طتعاط 1عل م اطع [ةاقتطتع
 ههعءاتمو 6 مد/ ا هتط ه2 طع 1طعمتمس طءعمتسماتاو. 115 22ءاتعات10ان5 0عوعا ماهم 01 محتصتلاع لعاقتلك 01
 ردتممع» ةطصممرممعع 15 ءهطقت م ماعم وانع 06 5 20؟7ةاتكأ ةسل ع21ععام طع ةنتاطم#*5 111618ك7
 طوعاعععمدمل. '1طتق ةمماتعو, 10: عدصماع, 1م طلق لعامتاعل 0عوعتمامص» 01 اطع هتمصوصاتققأ 01

 001م

 (2) 8لدن ملك هتاعو اطغ 1دعاق ظئورم طع م11203139 5011065 320 015ءانؤوع5 اطعم 2[ 1عدقاط
 هرااعم لت5ءانوذءو طع طالمهاطعدع5د 06 هأاطعان كعمط ةهمل 5مقصتحاط طاقامقلقطك 320 ماعوعمأا5 طع
 لاعزجتو 01 1202377 ةحل 5331018 02 177321005 155165 11 010ع1' 10 522011 طقق 0180 ؟16الب5. 5

 للئء تدوم ]15 ائططتاعل 10 هاكقمذأعول 001650025 ه0م2ععاطتقم ةانعط 155اع5 35 (هانصخغ لاناتقم 01

 0هناقن5 ؟م1غ ص داتمم010ع '!ة21 طا 23330 همم 84152 16ص 5*115331[3 ةتتضت عنك 320 طع
 1[عققهممك طعطتصسل اطلق 11

 (3) ةكن متم داعم ءامنتمم 15 انسلاعل م دممتاتامتتت ةطل م0111 0ع9ع1همطم عصام عازل ططاتعأا
 35 532علتتف هم 12023: طه لممع. 80م تقصماع, 8/1 *صتخق 06هوعالطعو '1ةقتوع 105 5

 ستات قو ةععاتتكت ود 2عقتطكأ 01طعهلغمك, ةق 7611 هك طع 820416 02 ©1201 عام 65)

 (4ر 3ك” متق ل15ءادمدذا مم 01 اطع [وامستع هءءانتموهص/ هنط 02 طع 10ءتمم ءعمتسمات1 2 65
 اطع 5ههمل لتسعسم1مم 02 طع مطعمموحعمم2 12 5هأط خلد فصلملدك همل اطع 8542 عطقتال. طع

 ةلتاطم# لمعد ممأ ءءعوسصتمع اطغع 50181 ةمل ةئعومممردتع 20ععذ هطتعط 1620 غم اطع اناعتقل
 همالهموع ه2 اطع ك1 عماطلع ةاهاع مم 66 711. 8اءزاطع# 00عد طع هكولسقأع طع 1
 هممهلتتممم دم طع 81ةكطعقتو ىطتعط هممطتطاتاعل م طع 1اةامهتع 0ءعانتج20هد/هلط 01 طع

 1طءتقنم طعمتسمات]ق, 8411 015 0065 20غ 01عنذذ طع 5ءالعصعمأا ه2 طع 8اكدداتسو 1 اطغ 26
 ا ذم محاتعا لعاقتل, مغ ؟طتعط طع 15 كبلز هتتاتعا5مل طزن ذطل خل-١؟ةهطقل [0طان- لان

 "1 ةلطم

 (5) طئلع 84ج ماك ةمماتعد اععنتقل ةمهلزلوأ5 0 طع 5010م5 اطتعط طع 0150115563, طق

 هلالأ10ع 103605 اطعوع 5001063 1ةعاع5 ةنتزن 56256 01 هتك عامل. 1طلق 15 ه1عوتل 2غ 150 5]167.
 اتا, طع ةتاطم# 15 ممأ هتاتعدل ه4 اطغ 84ةمطقوت ةهطل كمل هلاندتقم ختقطتع ة0ان2عع5 هد ؟/طتعط
 طع ءاتعج. 8ع لتئءانووعد اطغ ل1 [هتنعدأ ممووتط]ع اماعتمة:ءامالمدق 04 ةمععالع [عءاك, طانأ 5
 ممأ همداعتملا اطعات ه2عمملا طقكأامعه]1 ؟ةلتع. 20غ عوض ماع, طع 15 م2119“ ةنلعصأ هن طع

 ماتس عامانك تتناك تطلع طقتتع طععم :عم00360ع0 د 1656 5011ععق5, 50116 01 ؟/طتعط

 (35) 1طألب مو. 52-68.
 (36) [طث قب م. 15.
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 تاءاتطعلاو تانلتتلا زم نووق :نسلدتألا »جبع توبوا تلعب الا تل اج ل لام

 طوعاعويمادمل. ]111 عممعد 01 آماع1م1عاهاتمات اق اطع 00 3010م5 ةتع معاطقمو5 3150 لانع 0
 اطع لا عملا اطاعت عوام 1ص اطع انه 510ع3. 10ه: هعوتس ماع, ثتهط ةطل 5مدصتما طقم ةطق

 ةممامةعطقل طع 1عععدلمتج هم ممزلاطتعمل لتس عتك1ه ط ط6 301010عق 161260 10 ان ةانطز ةعأ
 01 اماعا عدوا تمس 011[ عدعاما 78/035. آما [ءانعاتععق 01 ةطاقام1 عامه 01 طعار عع طق 790 801025

 هلكو لمع غم لت [هرنعمعمعو 1ص طع 2016025 02 ةمم0ةعطتمع طاقأمتلإلا ةمصماطعت دعامات تطتعط
 ييامتسو لت عرعممعد 01 ماعم عاماتمم عاب عمد طق ام 2010م5 ذط اطع ان5ع 05 ءالطقأ
 فتوطتع هذ 5موصتما طإن 5عطم]وتك ذص ءةوعاط اعدلتغم0. 10 2 عتاعول ةءاعدأ, لل هنعمعع5 0
 اماعت م1عاماتمم هع لدع 0 014ترعطععو 01 هلدع2 00231 ةقل تهاتآضتتق] 563ةعاععطماتتلك ةل

 ةوثافلا د

 ذأ طع 1عنعأ هل ماعم 1:عاماتم» 08 اطع مطعطممحعصممت 0ءاك/ععم ثتهمط ةمل 5مقصتماط
 طتمامءلمصح, اطغ همططقمأ ةمعوتك آم طه ماهل. 'طةطع همطصمةمعمم» 01 اطغ ل117[ انعم

 1م1ع7 م1 عامل مصك 02 طع آ51ةنصتع 00عام 02/125 01 اطع 16ءعرتقم ءوتصكات1ه 15 70551516 ةغاطغ
 6011ةهعاتحتع ه2 اصل171ل1 16ع98عا1د. لص اطلق م3معا, 1 5111 015ءان55 طع خط اضاعتم1:عاه05 01
 اطتخ مطعدممة!سعصما ذم م1عدأغ 0عاقمتل اطقم اطغ 5مدمتكا 1اعام1ءاهأ0085, 5603115ع ] 6
 2116203 ؟تكعم 2 مهمعان هد طع اطقعع 02 طع آ؟ادسصتع 00عام مصل ةنط 0[ طع 6م
 طعمتمسمالام ؟نطتعاط 15 ؟0:طعماصستسع 220 1ص ل طتعاط 1 م1عوعصضأعل 2 لعامتلعل ةعوممتصسة 102 01 ع
 مجهزه هتمعأععماأط ةصل حبعصاتعال هعمذضتتو 5مدمتماط ةموت0ةعادغك ام الع ةنطزوء# دولز عمل
 اطع ؟ةنتماتك 2020ةكاتطع طاع م1ءامل10925 220 م0516005 0 ددعط 5مةهلكأا 71/111615 35 56
 ظمامملم (0مد0لع, 8400عءوأنم طةقبعمأاع, فذلك قتلو 0320م 3261 ]' 150611635, 11321500 13311

 كات هدعأ, طضةطعأوعم (000ءهؤ, ظضستللم 0ةنعأد 0010م, 0120010 5ة2ءط عج ذلط 0173203, 1181

 نعت 2067, 83/121123 71و15 1 عانق, 1030012 1911576 ةتطل علت (نطقلتمت عاق. 1105/6171,

 1 7111 5ء :ةاعدتمع م 5مهصتماط هدآعد طع 015ءاددواطع ثحعوطأع 7/0165 12 01061 10 2012022816
 اهتم. 'لطع 6عوأ ؟بوتن ام 111نكانتونع اطتح ةاتتلعمسع 002185[ 15 معاطقمو 5إل 002023118 0

 120119101081 635م5 05 2 5مهدصتخا 320 ةنقط

 القمل 5مدصتحال طتئامرلقمك طقتع ه023510عتئعل اطع هءءعدمدقمدم/هخلخ 06 اطغ 1ءلقم
 2ءارتطتكات13 25 2 0153مأع“ ه1 2 هوامكا0مطغ, ةطل ةص ةعع1لعضأ 01 طققامتتل, 81 15, 8

 ياطتعط ةطمانلل معرعتن طقتنع طقممممفل 31. طع عمافمةقمم ه2 اطتك ءقلفمذمماطع 15 اطقت اطع
 اماعتممل ل11510همك هك طع النول عماطتع ةاملع عع ؟عنموطصقأط]ع 208 طع ةدعععد5د 01 الطلع ثتقطق.
 1عات عاماتد ءاعيسعمأم طقتحع طععم اصعات0ع0 داتعط هك طع معواععأ 0[ اطغع (0طيقماتمت !ةتاط طؤن اطع
 1/151 عماطم 50 اطقغ طع همدواتعذأ 02 5مونم 8/05 2 لتحتمع مالهتمطتسعما320. 1ع ععمفتمل 0م
 01 طع همدوانعكأ 3150 07105 اغط عانت مل مانق 01/ءلامطعو. '1طع 02010631 11/05 اطع ؟عواتلا 0[
 اطع ةابتا] ظم1عع5د 02 اواو ؟طتعط 15 مم9:6)0ل .ةالعم ذص اطغع هدتاتمق5 01 دهددع ا/ةماتعأط
 60عاما 5مةصتكأ ةءطماقتك هك اطع مملكمم جهطتعط ماهعدعل طع طتقامج' هك ؟مدتصل# ”طنو
 ماعم عاملمم 15 ععمعتهلا) 2عءءعمامطاع ام  ؟عداتسو مادطانع اطقغ 15 همد010560 0 3200عمأ

./[11101165]1011201 

 (30) 14118381 1) 8 8118801010, له صدق قع 06 18 همنوانأكأق 06 1كرددسد هد آخ !ناعمذاسم ةةوقمماو لقا هوا 2116 وب 306 ذم اطع ءمللهوأ-
 ادد هزت 8[ مرعس ءعمد دله ناس طفدعدماو (©هضاعجمرسمصعمب هءئقمت عل طزن اق ])ةمومامعمك هل لع 11لةمدهتع امد عانق مع ةطل آلام

 ةلسعر [ةهعباازل هك ]مالعرك أ ؟ءانفذمب 84هنوععم, هه اطع 14-12 710 ةدحطق»ع 2
 (31) 513402181, 180. نأ, م. 14.

 (32) آه, م. 9.
 033) 0 5 421071182 خلق 0113102, 2ع ]و 1س ةقتوص [واهسدتعم هل ظواملم 0هصاتس داما (ةداعف 15 تعقعتمو زن عآ ةدققإتم), ة ل1

 1985, م. 36, 7
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 ترتد تاكدارع قال يعدم رجلا دف ابو ايو اياب مف يراد ماسر عم بع حلوطاقملا ملط 00201831508414 0151

 0ممموأأع 15 201 تانغ: ظاتتم معقم ةءطم]ةتتك ل0 201 ناتمأع ةطتوطأع 5660110317 50111663. 1126 0
 طعما ىلع هر اطغ ةاتطزءءأ ةنع طسوووتزتم 84د *متق 8ةهزغ مخلد خصلمتاند ةتتل مطل خا-؟ةطنل
 ]حطت مالنا 1ةطق:5 مخل- هنن 7ة-1-آك(1ن53خ مخل-فعوطت-]-آهلوسسن 11 ذطقسضمل 8
 جوعا - كملت انو, طع ظمعاتما لعمل ه1 جبطتعا طقق ؟عععصاألزتت طععم مادطاتمطعم. ]مه اطلق طقم أع
 هد 8ةنط ةطلحشململا5 هنن طع 1آذامهتنأع هععانتم 0 ه/1ةخخ 01 اطع 10عالقق 2عطل7قا112, 0
 8ك متك كاعد 5كمومتناط ةداطمتو ]ئلعع 5ةة>ءعلته ةطاتصلمم(اوب0© طععصعط ةساطمتو انلعع 8.
 آما طوب عم م12 ود وبما قف 2و2و7 ومال نعم ةسعتعمم ةاياطماك اتلعع 77ةمطنس عمد
 متم وت حكس' هتك طقك 2150 دءاتفل هر دهنصع 02 اطغ 1ة[عوأ ةعوطتع دهانتنععو 1عاهنعا ام اطع
 دنطزوعأ ددعط ةق ةل-3[ةووقنت'د 81و خغلط 020, 1م مقرا هةكعقر 1/115 0065 20 6
 هن10ة160 50ا11ععقو ائلعع 533:علتتق 5 ]ره ةدوقنلم 5381800 ان 010ه 1م ةمهلزت5عم 018 هتتاتقع اطعأتت
 ؟لعوتو, طانأ ؟ةاطغان هك 2 ةمان16ع 01 1ط1م1231102. 101 عوض م]عر 53828علتو 15 كامل طانط طن

 '“1لطقتند ىلا 8درتدم نا51-1ةعمطتتط 0, طنط -طكدص 1ةطق 2150 ناتصأ6ك 5339ءعلمه ذص 010ع» م
 مءدسعاللا "!ةنتو 11 213777205 م1113 6060111510115. 53316012 15 00160 ]5 026 01
 نات اطغ ةتمدزتتممات5 ةساطما“ 08 ملططدتع 850ةز2003, 1]طص ثا اكدنلمطاتك, ]طه خلدخطلتب

 ىل-كتسإزتمت ةهل نمل ١ظةووهتت#, ]م طتك طقماعت هد فل-8دنط ىلدآذاةصت ]1 15طةمنإلالةب
 رجس مسالم ةلك نهماغك طعقتتلج مدس 5مقصتكاط 56ءمملقموب ةماسسءعو انلعع دوه مليم |
 ىمدمهتمم دهتتععو انلعع تكقسلتم 5ةمعطعج-خاطوصمد 09 ؛ نق سعال ةك تود ظمعاتولط 5
 انزع مخوسمت ع0“ وول ظعمعط دودسعع اتلعع ]رعبا ظءونعوعول 02, ]م مدا ققعق, طماط
 ةقان طلق 110 اططتت-ه-لانم كاع الع ظات170 منقل 56605021537 501316عو 1ص 01061 10 015ءانق5 50506 01

 اطع 10عوم 1عادنع0 م اطع 151 ةنتمتع 0ععانم 2 1 هاق/ نط 01 طع 1طءئاقم 2ءعقتصكاتا13. 1101/63 تقر لع 1

 1ءعاتسماع ام ةادوانتتع ؟؟طعاطعات طعوط ةءطم]دتك طقلع 00( 7/ةقاعا اطغتنت هللمدناك طن عاتتاطع 50
 رداتعا اصمو_ةفمسعع م ةمرمع ه؟ طع 12غ متمعاععماط هعصطتتحا ة/هدلعد تنطتعط عع مادطاتخطعل

 12016 (طقتل 3 0عالأا17

 3) 1560 ]داعم ءاماتممع هد 10 1م

 1م هممانقمغ 01 اطغ بم ماع م1:عامكلمدص5ك 08 اطع 5مقمتحط ةنل ثتعوط تدلتاةماك مك
 260ءماممةمتعل طال طع مصعدمأا 04 طع ]ةصعاتتعع ةصل اطغع ةاناع ه2 اطعم طتكأماتممم ذم طع 970
 امهل01 60دك. "طع همدان ةمأ 15 3150 داتلعتسع طءهعوتتدع ه6 اطع ل1 عمععد 02 طع لتككماتسقتال
 انام عواك 08 اطغ ابو 2016055. 102 قءوتص ماع, طحممإت 02 اطغ خةتعوط طئكاممتممك نط 806
 دان01ع0 ادع آوادستع هءعاتموخ 1 هم/دنط 01 طع 1طعمقم 2ءدتمكاتله طقأع 2 دنمدع ]ناعاتقكإل

 (19) 1100/15, 1115541511, [هزع خل-ةصلماسكر آلدهدهاتت» !؟ 1هيفاط قلد فضقملمم رستسدخل-1"هنط مل -1وأ دست 11ه-8-0هصاملا -1تربجمج نزنم
 8356-0711 ت18,) 350 هل, 1عللوب 1985. مزج, 53, 60, 67, 70-71, 80, 90, 92, 94, 98, 100, 101, 104-106. ْ

 (20) 1طأل, مص. 67, 101, 116.
 (21) آطأل, مم. 36, 57, 63

 (22) آ]طللر م. 21
 (23) 1طثل, مه. 1085-0,

 (24) [طأقر م. 76, مماهمأع 2,

 (25) ةلثال ةلمالةاقلطل طآقال-!/-ةلانؤا 1 خللخر, ىلآ-اظداطام 1؟هعا-1هانوعدس» ةلدفخجهطتما-[واعست 1 كطعسما 1ك وترترنم ؟هعا- خجل هلانفر

 8ةواقلدل, 1982, م. 190, مماص0أ6 ْ
 (26) 1طتل, مم. 190-198,

 (27) [طألب مه. 19, 194, 18
 (28) طل, مم. 189, 4

 (29) آطتلر م. 192
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 تاءاحطعلاو :تابلفتلا نم" نورف © نسلدتالا , ههنا ماو روت ا م ل لا

 هكعماملتكاك اتلعع آعات- طعون ءمعول ةصل ةنعطتطدلل آعاتم هد اطغ وطعركلت)  طنو 16م7

 [عاتقصعع هم اطع 56600085397 5001ععو, ة0اطع 05 5 طتعط ةعع 00102060 انلعع آ6ا115, 1121165 4

 8 زر لس 5 7/0هز1ع اذ طهكتعدللزن ع دتصسقتتإل 02 هاطعت ععمف731 هد ةموعتولا وعل تورلعد. ظآعطعع طق

 ةطوعمعع 01 ط07ا1 هن هتعتممتتاإل.

 آم طلق دنن0إن ه6 طع 1ءامصتع هءءعدمةتم»/ هنط هغ طع 1طءرتقصس 5ءدمتمكدلقب ةلتفططولا ذو

 ممدع ؟ةستلتقع الغلط طع ماتطقتإل 50ا01عع5 اطقم طمؤأ ختقط دءطماقعو. العع طع مو ءعءاتعو هد

 52ممج0هتإن ةهانعععو, ةمعاسلتم ع 5موصتحا هن رعمعط وعطماقعو اتلعع 8ونطتلع [.ةعكوطصعاتت“ قضم

 لووع تديه1ه5 لع آةسسمم (!© , ممرعر 8رواوسصقماع ةصل ةعانعلع 8اعرتع 09 وم بعص دوصع هر طف
 010360 ةساطمتو اتلعع 8. 5339 ةلرو 16

 0مع ه2 طع مموأ اماعتعواتسع ؟عدطتتع5 01 طواط ةعوط ةمل 5موهتما طلقأم50عققماطإل 15 طع

 ةطوعمعع 01 100م 0أعو دم ةمهاطع 02 اطغ 5+هد1ع5 هد اطغع آو]ةصنع 0هعءادمة 0 هم/[دتط 04 طع 1طءعمحم

 معمتسماه]ل. 10ه دعوسماع, طءولتم 0طقتسعأافه ملعدعمأكت 2 همطعتعمأ ةمهلالكأ5 02 اطع

 مطعممدتعممم هد طع طققتك ه6 اطغ 5هدتععو ءمرمسصمد]زن نتاتلتكفل طوب 5مدمتنا هلل ثتقط

 5مععاقلتكاد. آه 2 دانطوءءانمم عصقالعل, آرم5د طععطمو زن ودب صاع مة ءامعتمد, طقتشسغام 11 تاعكواكل

 اطع نهلتاتمده] ماع معاماتممك 02 طع 3عا5 طال 5مدمتكال اعتب ةصل ساتعاوعو طعس

 طقم ب079 .عطفتسعأام'5 لتككددكتمم ةمل هدم اضاع م1 عاماتمم 0 اطعوع 161م1

 ءممقأتطلناع5 طلق م05)0 ءمماتتطسمصك اطتق ةةءاتمد. 80ءرعج تطتلع هعاعضمم ام عام

 لعتحعل مس متكسقتإل ةعدطلع ةمل تكمكاتقم ةمات7ععق, ©طقل معاق 006م مما عالم طقق

 [عاعمعمععد علعص تطعتع لطتععأ نانماه60مصهك, ةانعأط 35 طع آهتتم نانماققتمم 161260 غم "1

 هءعءعاتمدنتمم/ةونط ه2 1ه1علم ذص 71205297 عمو ننعتومص ه2 طع ندلن ومقتل 5م

 اصاع معامل ممك 02 اع ةكاقسصتع هءءادنمواتمم/ةةنط 02 طع 1طعتمم طعمتمعماو ؟هان10 طقعو

 ةعوسشعل صمعع تعاعطغأ طقل طع 200ع0 2 نتاتعم] ةمدلزندتك ةصل هبوطسقكتمم 02 طع 1117

 ةمان1[ معو. العا طلق ءطماعع لك تملعتكاهملقمطاع عائعم اطقغ طع 300:عووعل اطغ ععمعتمل مدطاتع

 ةاطعت اطقم اطع 5مععاة1 155.

 ةمماطعتن ءعقتسم]ع 02 2 :عماناعل 5مدصتما دءطماقع نطم دهنلتعل طع مطغممددعممو ذه ط6

 [0ما4] ةطوومعع 02 جمزن :ع1عانع7عع5 غ0 طع مهلسقتإل دات ععؤ ذذ ©]اةسلنم ؟ةصعطعج -خلطوعصمد ذم

 طلح تمرلع ]0ع 15 آصكتهمتمم آكاهتستعم 21 ظحاملم ©هدنمعمافل (ةصغع 18 تعم عاوم ال 61 ع2583/0),

 3/1200, 1985. طعم م0, طق ةطوعطصعع 02 لمهدس عماقامم اك لمع ام طع م1ملمتصتسقت عع 0

 1داعامرعامتمم. العا (طتكق طماع من ءاهاتم» 15 اماقلازت لت عمعما ئمدصص طمتسعامنو. ]ع ذ5ذ ه

 ءمماتماسةمتمم 01 طع ماعم عامتمدك لمقعملعل زن متصمعاععماط هعمطتصت 5موصمتما طئقاملقطك

 "طع ممؤأ ةعلماتك 20م2لعسصنع 7هتلعك :ءامنعل غ0 طع ةةاقسنع 0هععدمو 0 هد/ظ هن 01 طع

 1طءتلقم طءعمتصماتاو طقحع :ةاتعل هم اطع طدمع مملدتسوأقم ملطمتلال 3001ععقر طانغ (طعازل ةلكو

 نانماع اتم معقل 5600083 5001ععق جاطعتن طعوجتلز. ؟طتك نعمل ذك 1ع عداتملع طععوتتدم اع

 (13) 1طلكر م. صص. 27, 0
 0 لااا 1 81-41هعطستم موعاحفصلعلسور 8 ءلصاأر 1978, م.

 (15) 1طأل, م, 60,
 (16) آطأل, مم, 6065.

 (17) طظاط20 تكلا 111 ةمتانام 1, ىلءفصلملسوك زد 11:واهدند 0ع رسكددصم 3 ةل-ةصلعلسع: 8سمناسمسعو ز ©تانداتدصسمو (ةعامهو

 1117-1111, 5482080, 1989, مه. 17-0,
 (18) آطأل, م. 17
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 دات امر اعل عدل لوو عو جولك ةماعلا لاحم اند جامعي طداتطو دعو هنو اح د وج لمان 88001 محاط 001711831502 هلجا 1

 "1ع 12عأ اطقأ اطعنع هع اجب 0181 عيعمأ مملضأك 01 0عمدق لتعم 5إن 5مقصتما ة20 ثعهط
 رىطم طقتتع ةذد01عل اطع مطعم مطعم 01 طع [ذ]قتقتع 00ءانتم ه1 هص/دنط 01 10ءالقص عمتك
 ةرماقتمو طق طع هرتعمتمالم 01 اطع ات70 عاماتج5 3ع 50 لتلك ءنعمأ هزم ةدعط هاطعت“ ]1غ 15
 مموولطاع 16 ندعع اطع هتتعتص 01 اطعوؤذ طعواطمتمس مك 12 5مةقتكاط ةنتل خمتهط 16210 0]ع5 101
 ءاعممموامتج' ةءطمم]15. 10ه: عمم]عر هذع 5موصتما [ةءاط0م]1ع 101: ءاعاتعاتاقتإت 501001 15
 م,عوعمام اطغ 1آناقنمتع 0ععدمونتمد/آهنط 04 اطغ 1طعتمص 8عمتصمات]12 35 2 طئضتا31 ختنفط طتلتاقنإل
 هموانمأ 0غ تطسماتمم 5مونس ؟طفتع اطع 5مودصتقتل5د طفل طوعم انحتسو معومعكاج]19 ©. طع
 000116وأ 15 م1عدعماع0 25 هم امام أم 01 اطع 5مومتكاط همانا5ع 01 طلقأمةل. 877 0038
 ىتمطتع هطمتتا ىامرتعد 20 ءاعط عداقنتجت ؟ءطمم]1 ءطتل لعمل مهعوعما اطغ آو متع 0عءانم ممل هنط

 01 طع 1طةرتقم 5ءدتصمات]ه 35 2 53112000 ةصم 2 عمعقأ اعامزجر 3

 "لع ؟دعأ اطقن اطغ ةطعوط ةصل 5مدمتما ''6طعولسمتس عم” جف ع؟تلعمأ 20غ 0هملؤن اص اطع ةعولعسمتع
 متلكو, انآ عالعر 1ص 50015 101 ءطتالععم 1ه26هعءاك طع مهم10ممم01 لعونعع غ0 طتعط
 ما6مم0عع]1760 10لعدق ؟عاملعل 1م اطغ 1[ةامستع هععادم أ هص/دنط 04 طع 10ءرتقم 2ءمتصكاتله ةقع
 م10م0ا20ع0 ذط طماط 5مدصتقا ةللل خعوط 50لعاتعك. 1[ 15 هم25ءعوانع7 197 ةدوعصتنمل 212 طع
 2100ه طقمامتتقم 1م 6ع همدقعأماتك 01 اطعذع "6عوتسمتم عق”” 201 طتق انه0ء220158(25 02 ةمال
 35مءعأ 01 ةختقط هل 5مدمتما طائامتتم عوجطتل ؟ءاقنعل (م طع آك]ةمنع 0عءءاتمةمد/ةهنط 06 طع

 10 ءءلقنت 0١8

 2) 0مم موزأاع [توعع ه1 طع كة 5011125 01 01

 115 1م عر عواتسو 10 065عاكتع اطقغ طع 5مدصتخا ةصل ةعوط طتقأممتم عئومطتعول عه ل1605 طقم

 اعجلعل 6 ة03م0هأغ ددعط 017عنععاللا اعرلعمعتعد نعم اطمسعط طع مماسقمإل يمان عع5د هد ا طتعط

 طعون طقجع طماط عاتعل ةعع اطغ ددصع. 1طغ وناتعواتما» 04 5ءاععاتمم ذك ةصموئءاقما طعم. ظفعط

 طتمامتتممب ؟طعاطعتت طع 0ع دص ثتفط هذن 2 5مدصتقتل, طقق 5ه16ءاعا طلق هانت 516161160

 نم طع هتطماع, طم عمم اطع ةينفط ةصل اطع 5مدصتمات ةءطماقتد طقكع 5616ءام0 5؟مهعزقع 5

 01 د0ما110هم5. 1طعتتت م1011200 01 طع دةطتع 3011ععق طقع هلاعم طععم ءهرسم]ءاعاو لك عتعمأ

 1 طع عبوطماتم» 02 اطع ماتسقتج ةعمطتع ىهانعععو 201 ةةنلوتتمع طق مطعسمت معلم 0 طع

 اذ1امستم 0ءءبم ممل دنط ه6 طع 1طعيتمم 2ءصتسكاد1و ذك هعععودهتكج 20: لعاعسمتستمع اطق ولع

 01 [عععمأ طلقأم10 عمممطت هد اطع ةانطز ءءان.'1طع 5مدمتحط ةلطل خعوط طلكأمرتقتو طقتتع طواط طععم

 عزب هتخاتعول ه2 اطعدع ودمجنععوأ, 576غ 1عذم اماعمعداتمع ام هطوعجع اطقهغ هبطنلع 20

 جه هتاتعدل ةكتطتلع مهتم طع ملسقتإل ةمانكععو, 8ع تءوسسم]ع, 1طرةطنسم 82ز:لاتت 5

 مس اطغ جمدت هغ 8ةدطقسسقمل 'فطل-ختلقط ةصقص عوووفجم 8لكومتكألا ممل نل-فع2
 دهر ل مل خط طولت 9, ةو'ل تدعطتساك 7, هد طع هدع طقصلل2 حصل بوم ةنعصعط هع ظصعاتما

 ةشسسس سس سسسسييسيسسسمسسمسسااا _ل
 (4) ةهمصتسمر 8لثك مملمردتمك ةعاانلتمد, 11ةدامتد ةدهجملم ء 111 امم لع ظةمحعسهر !كدلعتل, 65

 (5) 0مم 8لهءمععمم فعوطتع عادورأ ىامعرب وع ةعدعسافس ىءجممأ مال]لععم مءعدعمتف ةصل ءامعودعع اطق طقعمتع ؟تمامصب هز ”ةعئو آطه نجما

 سل ة8كسدم طارد العوز ([1خ0/115 خق-3 خللاآظتعآ, هاذ 4لدفس لهلسك, ©ةمدطق]ةصعقر نه 6ر مص, 8-10)

 (6) ملتقلاتاب 1111111111 ةك- فق 8فللآب 11 هيفا ىلا [هعطظرتا كدعأ-4خصفق لانك, 8 ءمناب 1978. ص 53.

 0 5 8مكط اتا, قف 8-0 وجاد! ١ خ موطتوو لأ 1ذموصترو هتسمعل-ظوغط ؟ماأم دانونغ ةل-1غطتلدكور 8اس 1970, مب 22,
 ألم م7

 (9) 1طتلر صم
 (10) الطلق, م. 24 مماع 3.

 (11) 1هأ4, م. 18.
 (12) [طأ4, مم. 22, 27,72
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا اد االول ع لأ و ل ناو د داع نع عدل ندا عاق كح عود كانو هن مال مع

1( 1590 155 

 ع هوصاعممأ طواسوعم طع 5مدصتقط ةصل طع ىعوط مم0لءا5 ه2 اطغع همموت656 01
 مل فممسلدلاتك 15 ةددعصاتةلل9: لدع م بو ةةعامر5. 1طع موا 15 اطقغ طع 5مدهتما ةقل فعدم
 وءطماونك طعامدع ام بم لتفسعاتعولازن همممدعل هناطتقل 0160م5 ةقل اطع وععمجل 15 طع
 وما اطقأ طعون طقتع طماط طقل 2 5هملع5 05 م6عمصععأت عل 106قق ةوانغ اطع مطعممسسعممم ا؟نطتعط
 روم مكان عدععل اطعتم طمعا هآ ءوممتنعاتسع (طفأع ؟عدمععاتحتع 20لعا5. '[طع ءممقاتنققأ 01 طع
 انمعستماتع, ءلسوعهخمصمل, ءدااتتهل, ةصسل 106م1 عاعل طوعا عرمادمل ه2 طع اجبم [2010هق 15
 هءعم ةنتلعمسع. 16 ةدللزن ههلعمكاقصسل اطع 016 عرعمععج ه4 اطع ةصاع]] عءاصقل 10110301012 01 65
 نوبو 201640مك, هدف 7/0010 طقتنع غم مصقمأ طع عءلسعةالمص ةصل تاناطتعقل طةعاقعمانمل 01 طع
 كموصتما ةءطماقع هم طع همع طقصل, ةضل (طقغ 01 اطغ ريعوماتمم, 12201, 5زرتمم 0. '!نهتكأ قل

 وعطماقم هد اطع 0561.
 5ع ةهعومل ذسصمو“امصغأ معامم تبطنعط طقق لعاأعمصتسعل اع 0ع9ءامماصعمأ 01 طق اكنم
 صملعأو ذص ه2 ةعتعو ه1 ميععممععأ عل 1لعدمك ةطوانغ اطغ مطعممتسعمم» 01 اطع 1و]ةصتع
 هعوتمد مد ونط ه2 طع 10ءتفص طءمتسكم]ة. ا/طتلع طع 5موصتمط دءطماقتم طقتتع 510م
 اطثق مطعصمرصسعممو 1م اعمق 016 اطغ "60000656 01 8موتم*, اطغ 4معهط ةءطماقت5ك 8
 ةممءمدعطعل ذغ هه اطع ةولط (11طءوتنمسل, همعصتس87) 01 جل-فملقلسو** 10, ]عزو كعدمع اطقغ 0
 ممولاتممم طقتتع لعموماعل نوح عل م00عا1و وص طع (عدصتسم]هعزن انطتعاط ءدعط 01

 طعم طقق نومل © طور مموأغ 02 طع 5مدمتكط طتقاملقصك, طع م5ع201062011 17/25 1016 م
 معوط هودواتعمأ هع طغت همانصاتإل, 5مدنص. 708 اطع ةتنقط 56201855, طع مطعمممعاتم2 17/35 2
 هو1؟ةننمر هذ مل -خململ نك. 1ع معا اطقغ طع 10ةيتقص 2ءعمتممات]12 ةتلكاعل 35 151 عماطلع 6
 ماتم“ م طع 1ناقستع ماعوعممع ةتتل (طقأ طواط ه2 طع (ةءتصع خل كملداسك همن 5مدنم ؟طتعأا
 نبوق هدحآزن رحسعط 068ع1ممعل 12161 أم 0عد1 8عمهأع 2637 م01ن عوكل ةماتاتعم 111دداعهتعد اطع ةرءاعصأ 0
 سطتعاط طوال طع 5مدصتكا ةصل خيهط طتكامرتممم 0عموتاعل 1020 3 56أ 01 م1600 عاج عل 10عوق 0

 مما ةعط 65 61
 دع هيحصتصم]و عزت ندعم ون طع اجه 20105 2150 طقق 0 ةورصطماتع ؟ةلسع, طععوتت5ع طماط
 اطع كمدمتما» ةصل ثعمط طئئامرتمسم 10ءماتكب هتلط طع طقكامالال ه2 خا - خصلات ]انك اص اطعأتت 0
 نبوزتو. 1غ 15 1ص موانأمصأ ام مماع اطقغ اطغ همصانقكأ ذه طع 56 01 لك ءهرعمأ اعتمد إن اطع خعوط
 ةمل 5مدمتكط طئئامرتقمك 0م لعوهرتتطع اطع ةةنطع طتمام عدل معطصمسعمم» 15 ةاهتلكم
 دز 06765 ءطمتعع ه2 ويعط اعدصق 325 "00مموانعتلل 8 531120605, 8 310 65
 هوس وععممود ءمموامتكأ2002عم”, “صحت دممعد' ةمل “ةمقعاةو” د 1عممعوءماملللاع 08 هنت ةهاتكع

 نعمل جباطتعا ؟1هسستمطعل لمتسو طع متصعاععماط ةمل 0 عماتعأال عمان ©
 1وطدصتووو ب (مهط ىلع ى1110 21-21-122110 1 ةلاخب قل ءاطس 11و! -1ءانوددم خل ؤعمطتما١ةوامستت ل ةة!هسسسمل 113 نزلق 8 ماتمماهعإل, آه طلع انالع هل ءدمماعع ؟طعفعب فلان فلعل ةخلل11 ملت -زل-الانز0 1 خللخ ندعك اع امد "ةل-ظواطسل-ةكامسنت ال١ لزق ممعدأ ]هد عتق جمع. آم دمزردع ءيععماتهمقأ تدقعكر لع له ممدعتطاع (ه هامدعرالع ىوكك هنافنرمأ زدئاسءمعقم التعمانوأل ةد ءيقضتسقاتمم هك (عد- ءمرمصتممازب انععل ذم قميدطتعي ]1 5 ءموععوسعمأارب طصصفءاقمأ ام طع 23856 هع طع رسمات ءةلتمدع هع اطغ اععستههاههتعم] كمزعم ذه ]همم ربمتتتم ع تم ه ةموعتللع !ةهعاندعع عئالعم اطع 5دعأ اطدأ ءممودنتكاه لك اطع اععمت لدفأ زد رممعأ همصتم مسلوب اكمل ذه 5مههتقا ةمل واط لك مممقأ هالتعع مملمأ بمءاط داممكوتمو ذه طع عا اطدأ الع ءمرتتصمو اقع هأ هع عكا © الذع هاليقع ةممعمعد مممعع مقاتعم] هاطعم طف ةسطم# لق سمات ءواتممك طفاتمل ذا, 11ه ءابعرب دممدع 5موستعا ةمل ةعدط ؟ءدواقعك انكع معمل اعممع هتاط بعرإب ةمممزلع هاطزعءاتال عد لص طاتدل. قص ممعملمتم» هأ اطع لعقمتالمد هزل ادع عمود, 8لدهإت ةمدهتعا ةهل طعدط ةءماؤتم ندع اطغ معد ءمدوانأتاق هع ةاط هتلطمالا ةمقلركأمع طع 01) 1ر6 نكع 0[ ؟موعالزء (ةردع هلا عم :ءئامعأد ايو 1ةمامر5: الع هءلعهافتتلمم هك اع حعمااورم مععقفمعل طرب طع ةنالتمع ةسل اذه 6 هل, الع يس مسايا

 (3) "ةوسوععسمو همهواتماو لمععم", "لما ههوممك'' ممل "زم وامم“ (5184011181, 8عمصعأدعو ]8مل 6 111و(ورؤو لع لوم رررمجمقطعوو لع 5 مقصف "ملا -1دمدا؟ سعمأ خلع 1من ]لطتوتوتو انن١1 خملماسع 0دلترسسمم مد !1ةلت مم" قل ظعطاط ماعآارست, مم. 34 (1984), مزن. 24-0 (2) 8 هعم هميصسموعتعمم هك قعمط ةمل 5مدهتعات ءمهععماتممع هز الط طلقاممإل هك ىا-ةملقاسو زد ععمعتمل مع 16' 1[ خ381لل 8ظااذتن 0آنآل, 1-فصلعتسو, 8هعاطلمل, 1982, مص, 159-199).
 108 هزسعزلمو (هممك 756-711) "هدم آ, ؟عألط» ةكدلعل, 1983, مم. 41,
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 0 م 140189131 مقتل 001711811014178

 مل - خدمتك م اع ابعماتعأال هعمطتلإل كعوط ةمم1مةعط 10 اطغ ةقةقتع مآ261101361011 8

 اطعم ةزسمالمت ت65 ةص0 ل11عنعممعو طعاأسمعم طع. طلتك هماطمة21501 15 13513

 10161 عواتسع 101: اطع 201101718

 1) 1طع 1ناقستع 0هءءانم30005 / ؟دلنط ه؟ طع 4[8ةهعطعتط ةصل فل فصالال5 15 1162177

 1ص ممراممأ ه5 مهنا 01 5مومتكا ةمل ىتنذط طاقامالال. 1غ 15 6025601161111]/ 7الال 182 م0112 101

 طماط 5مدصتخا ةنتل ثت'ناط 5.

 2) 156 ط0110[15 عئممطتعدل 3016055 اص كموتسم 310 ذم اطع خيذط 70110 ةتع همصم]6اغآإل

 0111 عرعمأ ؟طتعات م هلكعد اطعام اما عقاتتلع 0 20120816 01 0110

 3) 1ع لععاممعل اماعدتمدك ةصل هز ءعاتك عم 01 طع ام اغ2011025 ةض اطعأا 5

 10 اطلق مطعممسم عدمت 31 10عممنعهل آه ةمأأع 01 اطع 0172 عمععو 01 اطغتع ةجما0ةعطعد ةقطل اطعأت

20202205 

 4) 1طع همماتققأ 01 طع اطغطصتعم هطتعط طقحع طععد 06961همع0 ذم ؟ةاهاتمل م طع

 مطعم مام علم 01 طع هممواتعمأ 08 اطع 8/لدعطقاط ةنطل خلد ذل ةلا15 15 5118. ذل 22215515 01

 طع اطعطمعد 0عع1ممعل زن 5مدصتكقا ةطل معوط طائامتةقق5 ه0ما110 1630 انك 10 اطع ةانط)6عأ 05

 0 عما ةلتكمم ؟؟ءدكانق ![ةاقن. ]ص 01561 70105, طعذع ةمم103ءطغد معطل مقتأ 0[ اطغ ع

 01 0عصتملتةأاذ ةمل 8105111205 10 15131.

 ذر 1طع مقل 06زءعاتلع 01 دهون كمال مة:1502 0 5موصتقط ة0ل ةعوط ةممئ0هةعطعو 10 اطع

 هءءدموكقمو ؟هاط ه2 طع ةلدعطتتط ةمل خال فصلملسك 15 اتم 1010, غم ههتتانعأوقع ةمازمع 02 اطغع

 2051105 15-9-7115 اطتم اص مهما مصغ طتخاغمد3عقل مط عدم عام هذ طع هع طقصل ةطل غ0 ةققلز5

 طع 0053 6مم5 طعطتسل طع 5موصتما ةطل ةمذط طققأمتم عئوماطتت ؟عاهنعل 10 اطتنك مطغعتمات ع0
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا نادل اما ردت كت تح د كا درك كلب كان امام وو داك او دلل ه1 دق دع حد دل

 نيثدحملا نابس لاو برعلا حهانم
 ةيريبيألا ةريزجلا هبشل ( يمالسإلا حتفلا ) لالتحالا هاجت

 دوبع نب دمحم روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 نيقيرط نم برغملل يمالسإلا حتفلا نابسإلاو برعلا نم نوثدحملا نوخرؤملا لوانت دقل
 ةعقاولا هذه ةساردل نيفرطلا نم لك اهمدختسا يتلا « رداصملا نأ نم مغرلابو . امات اًفالتخا نيفلتخم
 ريشي اذهو ةداضتمو ةنيابتم اميهافم جتنأ ةيملعلا ةداملا هذه ريسفتو لالغتساو رايتخا نأ الإ ؛ ةدحاو
 ةينابسإلا ةيخيراتلا تاباتكلا نإ . نيموهفملا الك يف ماودلا ىلع ةرضاح خرؤملا ةيسفن داعبأ نأ ىلإ طقف
 هؤانب داعيو لكشي نأ دحاولا خيراتلا روطتل نكمي ىدم يأ ىلإ حضرت سلدنألاب ةقلعتملا ةيبرعلاو
 . ةيخيراتلا ةباتكلا ىف ةفلتخم ديلاقت طيحم يف امامت ةفلتخم ةقيرطب

 اداضت سلدنألاو برغملا حتف ةعقاو صخي اميف . تروط يتلا عيضاوملا يف داضتلا ناك دقل
 عوضوم ىلإ اندوقي نأ نكمي نابسإلاو برعلا نوخرؤملا اهروط يتلا عيضاوملا ليلحتف ًالهذم
 نيقرشتسملا جهانم نم اءزج لكشت جهانملا هذهف ٠ ىرخأ ةرابعب مالسإلا ةهجاوم يف قارشتسإلا
 . مالسإلا ةسارد يف نيملسملاو

 برغملل (« يمالسإلا حتفلا ) لوانت قرطو جهانمل ةنراقم ةسارد يأل يئاهنلا فدهلا لعل
 ليلحتو  ةيحان نم ةماهلا ةيخيراتلا ةعقاولا هذه هاجت فقاوملا ضعبل دقن :نيمسق ىلإ مسقني سلدنألاو
 . ىرخأأ ةيحان نم ةعقاولا هذهب قلعتت يتلا ةيبرعلاو ةينابسإلا ةيخيراتلا تاباتكلا ءارو عفاودلا

 140م 85ل71 م11 001715112011 11

 ملت مخل مط 210401185 10 1115 15آضذفلل1

 00 11مخ1017 / خ11 0175 1111 181111 28111151 ].ذ

 8ا/

 مر. 81ه فس 8 عمم و07

 (م85 1409

 آم طع ممعوعمأا مقمعت 1 7111 ةعتممأ 10 ءءةستمع 800 6 طع هتمعاععماط ةمل
 نوعماتعأط هءعمطتتإت ؟مةصتقط ]نا عموطتع هد اطع 1؟اعصتع همموتعتأ 05 طف 131ةعطقط ةمل

011 
 () طاب 10. 1ةعان116 065 [عانععو ءا لعد 5ك ةمع6قر لدن ىوزاف ةاحلعا وتقأعلع 5ةقلل, 1/10:0ععم ٠
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 نيثدحملا نابسإلاو برعلا حهانم

 ةيويبيألا ةريزجلا هبشل ( يم السلا حتفلا ) لالتحالا هاجت

 دوبع نب لمحم :روتكدلا

 710108131 ىنللار 0011111201161

 ملاار م1438 422108001185 10 1118 ذا ضل

 000012411017 / 84111 017 111128 1811آذلا 21811115101

 8ال

01140 10131111120 .101 



 21 ا وة ا با ا حا و تعم 1118 28001718117 011 ملمفلا خ15

: .”1 ,2121500 

 كأ0150105 زن لعجععطمو ةطله]10عق. 56جأ118, ©نصم ةصلمااس 0ع 8011 هدعو, 1980

 1انتت اق عمور 14. :

 "8105 طصخفصاعت 101010عأو ء 10عقل ةصلقلا 2 هم ةعامك لما 1 تكصعععدم دمطتع هآ

 ممل هلاتعامالم 81و00, .56ج1118, نطل عنهن 8135 آه ق6 0

 كل ل

 11150112 0ع ةت0ل 2113, 8 3:ءءعا1مدق, ط]ةصعافب 1 11

 5ءوتااقر 80. :

 مت وماعر, 5ءالل11ع [ازن 8اقع آ[مكقصساع طواتسل انما,

 '1هرسهم اذ آه 102 عر 1”. :

 اداوتتم لع ؟ئدزع 0ع 5دلقسقمعو 2 ©طنقمل. 1545-1544 ان عمو, 028, 5.

 اس سس وس عن ا“ انقل
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 كاءاطفلاو تاسلقتلا: نم:نورق ::نسلدتألا . ةماعلا ا م اا اتا اماما صا ا م

21101 

 (0ةماننم, لل:

 12 1211020 طققام73ع2 لع 8وموتقب 1167160, 20618 5.

 0 عداعم صدم ملادج. 5عععامجد 0ع 5عكتللت :

 1ععاقس علام, 5691113, 1021618 ل.آ.. ثلعا/210,

 1آدا درت اع 2عءععور 8. :

 - “مطل و1 نع12 8122116605: ' مصل دل انعأق, 161, 8 لع هعابطاع لع 9.

 -"15هدتتكو 0ع 12300 لع طةتلعمنو هن ها طةلعمت 0ع] ميدنصافتست علام 06 02102” ع

.146 

 -10ءول كمل ل12, 56591118, لاتطاأم 06 مضل 311118,

 -“آ35 ا طقأ عضتقم 0ع ةصلهلانع12'. قه0310613, 173, 3156. 10601256 9.

 -0101ععرع5 لع 160 قط عتعم ]ل 5ةعاعأم ع1 هقصتع )0800, 5ءالاللق, لاتق18 0

 م2011, 0.

 -آ2 72030 ةوهطءم ه1 0همرسماوأ 0ع 1ةط1208 ز' ع1 851200 ]1016 لع فصل ةلانعأةب

 01ةصه00, خلتز1 56, 2 60. 9.

 116512 ال:

 “81 ةصلد لت ءاوذتل0 06 تنعم زن طمزت”* [خةجمم زل 1ع, 1.100, زانصتم 0ع 1990, م.م

 - ]05 1260105 0ع 8135 آصخدصأع, 5عكجأ113, طدصل 2 ع1 ظاقعك ]ضاق عر,

 آ:22017223, ل.شع :

 وم 10م5 م0116605 ةضلقلدعع5و (1933-1883). 0ممه09, آطمقكاتطتأام 6

 10عوو71010 168ع1مطو]م, 979.

 01ةعاتع 1. ؛

 آعو 3186عو5 2021 زوم هتك ةك/ةلطخ 1' ظومو مدع, 29:15, 9.

 01 ان2 106 آر ة23223عماهر لأ. :

 -8105 1مكدصاأع. 1109 زن مسعتتع لع نص طوصصطتنء ةتلقتان2, 5691118, 50. 061 3601:

,1279 

 -كزص 60105 لع ةملهل انعاش, ع1, 7

 طسوعطلام, 40من :

 2011 ل1126 1
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 010000 11118 28001/18725708 مكلف

 عطتم "ودون عكا طعوملا 3 داغر طوعا ةتل دق 06 95 014 طع ؟ةعلمز, 2 7)5167 5
 ةءوصورستع ةمل 306181 متموتو, ربطتعا طوعقلكك دتنط طع مالا "ممم 6و1” هك ةلل

 ةطل 2 10

 11 عوتمم, طع ماعم ءامتمو 06 طع خعوط ةستادل هذ ثمل 11 5011 3150 ةماقتلك طع
 مموعواتمو 06 ةه ه10 دزناط. "1ع “ءمصوان عدا 15 نه0655000 هك 8 66 35511011301092, 2
 عووممقع 0 اطغ هولا مقلع إن طع كمل 1كم “هعوتسو“* هه 2 261 عططهدتمع ءاناطدتع 40 طعام

 ذم 0ععملنمع طعممعاتتعد مدد اطع ةطاتقع5 01 طع 53125“
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د اخ م مادبا 21 30 و دال كو مع هع

 دمع مءةهعاتعول ذصمورءامصعع 05 85400نط ممله]ن518, 158 [(00ةقن ذط هلآ
 ومعمل 261035, 15 لعموم ومما هنعل طزن طع همعمتسق همها01عتكإت ؟رطتعط م186ع5 1ط05ذع 1850ا1ن

 زم ؟هبامنمع اطع هعمل طئمأوو ذم همهم مامتتم» جبتخط ممتع اعهلن0ه01 716م مولصأك.
 عخءعمعط خعوطتمأ دءطمم] ذكر ذم اطلق ةعمقعب ءمصاتماتولل)' 1عممدعل (01ةعانعب 11836315, آ002:7,
 5ءطقماو 8سم اطقتلاب هم هنعم آعوت-م07عمعدل), هك طقم معمك داللط 5مءعاقلتكاك ةمل ةتنفط

 301110ع5 01 00 اتنم 60[.

 هالوك 1مئقصاأع ةرمعت عمد ذه اطتك همماعلا هك اه عنعقل م1امدععت 01 طلق م6100. عمن طلق
 ممانعو1 ماهتعمرتم, طع معزلعز“ هعومعت ام 10ملع ؟مدن اطقأ 8ههتطإل ماقعع اطقأ ال1 م05[ 0656139765.
 عرمعع 0غ مص مدم1ةععو, 1لعماتعتس ع 10: ءات علمانك ممالك عد, ةسل ءءعاطمأ 10121 210ا7 عاما هللا

160" 

 210 مطقمع ه2 هننع طلقامتتت ذك اطغ مددت عمم ه2 اطع 10عدل ةصلقل كاف: 2ل1 اطع 111165600 عو تح
 طتقأمتتإت همم اطع وينعععوولمم 02 هنانستعو طقتع همماتطاناعل 0 اطع هما عات1 ل102 01 01
 مم0لد1نوتقس دعدلتاز. ةمتقساع اطسب5 لعوعتطأعلد طقح مما1عول اطعمال 01 م1011
 مهمصقتتمس هك اع 5111 غ0 هدلمأ 01 1اكءاك, 1م هعلتكأ دق ه ل17 تعصانماعل معمواع دبطم ةتتكع
 رمت جه هورصتسما طئقامتتعول رمعسماتإل, "سرح اطغع ؟عولتاو' 05 2 هتااستع 320 تمططصتمات 116163ا5+
 1طتك 15 هلق 0طزءءاتحتع ؟/طتعات بوك 2عععماعل هم ؟/ةلسعل ص لددع ؟معوقاتتع طال هلل 056 16 65
 هل كتابت عد طم ةصطقطت(اعل اطنخ اهم ةسل اعرق اطعتم دمهتتع ذم اطع ةطقمتسع 05 2 01[ ءمعماتقاعل
 معمماع دبتتاط طغت هيط مع5همهلخاج) ةمل لعمان 05 هزت عاطقا ةاتطواتت هت, 05 8
 ببزاط هاطع“ هوماعتطاتاوطكر ةعاك 05 2 هةاق]زتذأار هزلاطعوتمتمع ةضمل همت عطعمتلمع 205

20021113 

 ع طعاتعتتم (طقأ خلد خسلداسو 50م5 05 0نامأمسلتمع اص مورامصعع ذم 8125 آهكهصأع'5 مه112
 طتملعتمو . 10 همدتتسم اطلق , 8ع م6ع0 0819 56ء طع 8 عاعنعممعد ممهلع 10 اطلق

 طتمامتع معمل طرت اع هحاطمت“ ذص طق طتطاتم عنقمأتال

 طبخ, 8155 ]م1ةصاع ءم2510615 اطقأ مضلدلان512 0117[215 معورم'( طعونم ؟باغط (نطق1ماتقلت 01
 اتم معمم 600م5 همسصتصق ام ةملها سوته اهمل, 101105:عل هلع مال طع ؟ةهعماتوات ع5دان*, طانغ طق
 طع معءمعلتمسوع عرراستعو 7/ءع ةددعماتمل اص لعقمتنسق اطع “'ءعمتاتو* 01 اطع ععلمم, ه8 12 0ع

 بمالك, طف طقم م عاع دان عد اطقأ 01م عمان داعم 1غ ظمسص هاطعات 2عمم165.

 8105 ]نكومأع لموعد دما ان2061؟ةلسع اطع ءاعطأ نعماستع5د 05 ةنفط مةعوعمعع. 8ع 16015001585
 ج ةطتصتسو, طءل1نمصسأ مدمأغ تاطعتع ةصلد]دكاقسك 11 906ل ذه هم 8ع 01 ىماعملماتت' بلاط 5020015,
 1دصلك هضم تتاطتعع. ل هتاكتتعل معمما1ع ذم همماتقمأ دوبااط اطع ''لمتتمعوو” 01 اطع 1010م عون
 710016 -خ عمو. 110 هومر, طع رمح طعونمدل ةعءاتصعد 06 معتم ةلستع ملم هل هدءعاتتتعأاعل طقق

 نمامع]ن 51035 1مل 11656 5.

 1615 ماععائعاإ اطتك مملصأ هطتعط 16د05 اطع ه2 00ههلتكأ 106010 قلقا ام همععلتلع 01 2 ن1
 مملدلموأو رصهتس ا[ ةتمتص ع هلمدع :ءاماممك هتلط اطغ ظدقأر 2 ؟عولمم اه نبطتعات 8ان10مم 75

 هادآزت هد مدي تم 15 لت عنعدات هانمد. ةصلقلانوأو 15 ظاتتنممع ةصل فلعل ل0 006.

 1[ 15 مم دنتمأ5م اطهأ الطف طضماتقه "همدوانعذا' 01 مل فصل لن هنعونعل طع
 و00ل0م-هءعوصمستع ةلطممغتمو هذ الع مععلنمم اطعمسعأ اطع ذصماةماقألم7 01 2عال/ ةزلواعتت 01 10
 هيدعيتكطتم طققعل هد اطع ءةءعمامئاملمص هك طع 2[1طماتتعم ةصل اع 121م012 (اهنن عع 65[2[5).
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 ديفا 2 همن

 000 "11118 8201/1819 015 خلع خلا خلل5

 “”1طع م0015 مت021انو1 811 (...) 7/10, لعمرك عل مع عمضتستعو -اطتعط 5ات11 1ك( اص اطع اق 01
 ليو 10 عاوتطعتو- ندعل غم ةممتمدعط طع ةعمععل ةمعاموات»ع5د هتلط عاتعىاتعاءعط» 1
 يوتصع 10ه: آكاقتم ةقل هطوعتتعر هبتلط اطعم [ةكعاعو5 ءزتعد ص اطعأت مقلع طملتعو, طمع اطغ طاقعلع
 ةموعا ه2 ظسعممودم ؟ءن0ةلتكسمم 00مل اطع ةصعنعققع 01 نبععلك هم انصعاب1 3160 اتقعاك 015
 تك ]وصل ىطتعاط طفل همادتكطعل طع ممستاتحع, ةمعاعما ةسل مطعقلتعات] ءاناطتتعق. 0 1
 ىطتعاط سبونع لععم]اوب ذصمكمأتعل ذم اطلع 70210 طزن اطع طمازن 1ههوتمق ام هلعهأعر اطمن عاطل طع

 ]وتم ةماضأم ه طولوب ذص ةععمرلمصعع جيتاط اطع ىعونتمدقل اص معهم 01 الات سما” 0500

 1س0لمعلر, طع تعور عوأذ هج 0 طع مص لهل امك ةط 1ة60اج علل 1210 2 1 هت هات؟تطعات 01
 طق اقص طف جمرلعو, ةق وععءاتتعل لسمو طع خموط معمل, 15 م طععورمع هدع 01 طع هعما541

 حمو ه2 طتق مواناتعدل (طعمتتزت ةصل 02 طع ؟:ععنمصمل دس لص معطل

 “كم مضمعتماع ام طع ةمماتعلا مم60لهت دمتتكأ طقكحع طةض0 اطعإل هقصصمأ 00103
 هطات عدامتوب همممعر همس ذم 1 عطقمو هل ه6 70115 بتلط طع م05511115 04 هرءاعملتم 8ع 15
 وممعوتمتر اتعمادعأ انصتمدت 220, 1م ؟عيتات 11 سععك, دطةعطتسعلالا تاع. 0 اطلق 19937 76 0111
 1196 ذح ةععمرلوممع جتكط هان ععصتاتو, لص ؟ةناعأب ةهل 5ععلممم 501 ةمقعأزلا دق 0ان1

 دتصت هنمدلن انعم, ذه 1عوعانتمسو ةصل 1عومصتمقر ص ؟عانعتمطقر اص لانكا معر ذص 1ةدتتتتل ع 320 11011
 ذم أسست عئواتمم هم عصست عوتتمات. ةصلهطسك12 70010 هدعع ةعمتص طع اطع 876216 5161 01
 ونعماتقع, :ءانعنمانك ةمل ءاطصنع ةزرماطعولك. ثم زعامسال ه6 طسسصقمتاإب اص ه2 ءم20عرمصعل
 8نعممعز طعاو عمر ام 5عومك ةمل ب0 همماتصعماك, 8 1عوزلعممع 01 اطع ةماتلأم ءةللتمع هد طع
 مانام ىو لتسلاتمم 0 /ةمتعأل. 0001 هج10 هدعع ةعقتس طقتع اطتك عوقلعم طعتعب كمل ع
 ةووورعم وأ اطلق عمجلمس هدا ءمملعممع صام 2 طق عتعقل 77010, 2 مطعذذ3 عع هدد طل

 0 طع 0110: معوممن 610

 كاطع ممطتاتاو لعورتعل طع ةعيتعس] دعنا هءاععتو ه1 اطعتع اةهصلك هل ىطقتعل 0[ 81ه
 ءاعمعتممد ("1دتتقدسلت05””) ةسمدع 111سواتمانك هقسمفعك 05 [ذطعوممع. ''01عوزدمات عمل انهقصمإل
 لءومزنعل طع هجاذتتع ه2 قةصلقاسمأق' (62, عمل دعا ةلتوطغ اطع طوصقتععم ه2 اطع آموانتكل 102 10

 "ءممتتممات5 عمات 02 5126:ع ]هطماتتعات, معدققمساك ملاط 50 1ءالق, ءءللعل هماتطات ب مو مرر (63)
 كلغ دهاسقمم 20 هم ةعوضمم "عطمرتم 02 نمعان]2ع0ل اآهصل 15 نانأع ءاعقم *ةهيمعاملادتع

 نعوم ف طماتغ همصتمعمكدتتممد 10. 1مصقم اطقغ مرصع ورم طع همدان عوأ”' ؟64),

 (نهم كانك 1ك

 طاسالإل, 06 تكل غم عم ةوذ هانع عوالم 1م طع ةجاطماة نعد ةمل اععطصتعتقس5 1طن
 طمس اطتق [ماعتتن 260021 ©0هط عتنعمو 7/هان10 طمع طقتتع طععص ممدوتط]1غ. 1غ 15 م1عوقتس ع ام 50,

 6 لزواممعع 02 مقتإت 1821هرمعاتعور اماعتعمأ لص نطقأ طقف طععمر 2018 هاتان 220096 ءهمانضأتال, اع
 عيعوتممأ كدمصما0 عأعدل معمل هبتغط مه لعقمت ةحتع هداطبتع -اطع 1آكاةصتع هناا. شك 5

 نبع ةمماقتتل طع اطتاتاتحتع هل ةك ةن لهل ان 51 قص 176 هع [20م0101:ع0 طال 1

 607 12! فق 8 08822, 8. 0فوصدعو لع ل6 دست عع, هب علان مب 18,
 (61) 12/181018 28817, 8. له ؟ء8لق0 عمط7* تسر هزت. كلان ص, ١

 (62) كا كدا, ! 1: لابصف 1٠
 (63) 18/182118 طا ا لس ؟ء080 502, هم. علان 12:76

 (64) 151 5مل, ]دمع 111. 1931. ظاوع [مكقصأع دمك م ميعسدطعم هآ الق ”![عءطصتعق] ثييتعات1اانتق] (نهورصتتعكلم» اه 1931. 11م وق هدع 01 06
 مدمس معك همدقنأا عل ذم طع لعدستسم نرد هك ادع معيوعتحم 2عقمعمم ةمس ذه اطغ 5ةءمدل ةمهدمتعط 8عجنطاتع, 1غ ؟ةق ه اذهل اقع

 مساعدا دما روع طوس اطغ ةسلدامدلق هك 1960
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق . سلدنألا 140م 2 2 ل ل و دات ود نرد ج6 و اا يلب رترو تع يردن نبق داهم داو ك7

 5ةممع5 02 اطنم ةذسماع هدع هامدجت ل ءاتمو, ؟عاقصعل ذه زاك ماعم 0660108005, اطعاع ةقع
 مقل اصقعتت مان ممم ذم فهوطتم 254

 4. 1ع ؟7جلتلتاج 01 خل-دصق جلاس آس ©ءعوعسأ ةسلمل هكأدن 1سم 1دممستاع

 4.1 81ه عرعم 35 2 هاتاننتق]ل 1.68م

 مع هك طع 1مكوصأع'د جموأ طم هزتاهصغ امكان همك هد طقم انتم 10 1/1000عم 0هعابتك ؟:طنلع
 الك عدتس ع 10 ه ماتطو. 06 زئعوتك 1ةأعق, ةق د ؟ءانلأ 02 طخق ةصاطن وأ هنست 101 1عدعوتمط طع 5

 طع 0 عنمد 02 طادسعتعم هه اطغ 5ءعنعام ه2 "ممل" ونه عذمو. 1لعماتكل ص طع طتتطة ةك
 هطمتول هلطقمأ 02 هرتلع تمص ةصلدتادكأه, طع 3550013165 115 0 منم غم 2 مام 05 0131
 دمع. [طع مانقتع 02 151 وصنع ةصلدل سحق, م:05ه35ع0 لستم اطع (نطمتكاتقم 38 5 1

 اطغ ماعوعملا هز هلت ةعم1 عدو1مات 01 "ماتح هلع 128607”.

 رساومأع طنعولعو ىتتط هلل مرسم ةدمعمعم م16ععلعمأ5. طع ةقتصسعمعم 500ع زلتط 15
 نة0160مهل “ةج** زك وص طع ةمدع 02 طع "2ءالوطسس قات”, ذه اطع مماداطق 01 "طع 1ةقأ
 لعوععلعستك 04 طع مموأ طعوسأتمكج] هدآضتتع ذص اطع 750110, 201 معوكقهام م6116 هدم اطعأت

 طمعا قلن” (55 |

 1[ 15 طع دهدع 015 هم 0160 معمواع, 010مل 10 ]1ع هاناك10ع اطعام 10عمل قالا مدعم 8
 بوزن “ام انطعندنع طغت ملموو ةمرتنمحب“* 69. '[طخم زك هبطجت اطلق طلصل هك دهدع 15 ''لعم0هقلنع
 رماتقأع”. محل دلو ص ططاتقتع, طمعا عط م1عمعاتط عل ذم ةههنعأزت, صل ؟عقن عع اص اطع 120151001 1
 هعوقوو 10 طع هطمدول ةمل طعءورمعو ةعوعاتجع, ا!مهعععووتطاع, هبطتلع 2غ اطع ددصع انتطع

 طععمرستسع ممدع اماعممع ذم 115 2 عنعمل اهانة عإت””67

 4.2 '1[طع مامط]عنط 02 20

 رجم 815 1[مكومتع “طع ممطاعمسم هذ اهصل ذم هانت همالصأتإل أك, زم لاك هتمتم-:ةاطعت“ اطقص قط
 جعمتتمم همع طع مممطاعسم ه2 2 معمواع ىطم طقحع ةءعج لعموتحتعل 02 طع اقص ه1 طغت

 ةصععوأمر اطتخمات عط مزون عون *68)

 روع مملولاتسأ هن 1ةطواتت قل" 10565 طن اآهصل ةطل طععمتسعد طع د1هكع هآ اطع اآة200طعا 8

 داكن هن هم رب طتعا طوات عطغ طاق عال غ0 اع 6 1/:

 “كطع اذصل ه2 ةملد] ندذمس 20ه: ةكصلدل نكتقم 1ةط0ان1ع”' 15 طع طمع قلاع ؟طنعط 5
 اطع ةدوعمتمل كعطغ 04 5 معمم16غ لعمل عل ه2 15 اهه0 مزن طع (نطتتماتقم 0181 0

0001 
 (54) 56م تدرتاناحاتكاطهل ممههدنكعتما ةنالر ؟اطعتع طفت اذ ةص ةعاتا مةقع لموت ماتم» هل اطع ةعوطتع زمكعتماتمدع هد لذع 88115 هك الطف طماتكعر

 الدمزع ماممعاتع اهممق تمات همك هدم لدعتع ءودان] اذه اعط
 (ى55) 1211431113 2181237, 8. 03 ععصعم لع 10 ؟1هتات ءق120..., 02. كلاب 2. 66.

 (56) 1آطتل., رص, 150
 (57) 1طقل., مرت, 150 60

 (58) [تسصسطاتواط عل مدهصسككصأر ذهل 1, قر 7
 (59) 121124011185 2182137, 8. آه ؟ةلهل ومطق عمم هز. كان 2 9
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 02ه رت ل11 ل دع عا اقوا اب اع تدر او انا اعاد ع كاتالأل» نول د كيو د ترش إل اها اابأد حدس 11113 21001718325 017 خل ط5

 ميعوعمعع م. طع دةلعع 02 "مودعع ىتتط 8[ه:0ععم ةصل 5مدلم'5 مكان عسمع اص مكتعو ةل 6

1 

 12 1931, طع ]ن1 طعنول ©هادمعأا5 طععدت 2 قص مهن عم 201 طع ءمدقأتا 011012 01 3 12050116 اه
 5موبتلل6م. "20غ سبزغط طع ذصاعمامم 0 مممص ماتسمع 2 مة ءاناع عاتنهأمد, مهلطعت هبالط اطع
 هطزءءاتخع ه2 :ةةئقسمستمع ؟ععلمدد ةصل :ءاتنعتمدك ماسهلتكسم, ءاعممعماك 06 5زطعدلم طم اطع
 طتقامب هغ مسلهتنمأق"'. 10 اطنخ هد طعون ه1هط0:ةغ60ل 2 واتع50هدصفتتع 208 اطع 62015:
 ل/طخعا ماقعع ذص 5ءايتللع تهاد10 6ع اطع ططموأ ةمم10مت دنع 101 ةثطت متت اطع 0تا عمم اعمماع#

 8رن جي طتعال ةطعفمم ءمانلل 16 ممءاجتع طع 260635359 1عقواج معو *(46

 الطعم 1مماعتسع مرن زيه طماو هك ةصلدل نكتق, 1مكدصأع ةسل مصل ونقص (0عداعتك, 1001 0 اطع
 طتمامل ه2 طع :عونم». 1طغعتع لعدم دبتتط :ةهدومععأ 0 اطتق ؟عنع !جاعم ام 6ع ةقوتست] 2160 01
 [قجب مزن طع مةعوعما 10ههل عمو عرمص اتا 02 ظدلهلانوزه 47. 80 طع تهد 02 ةنتطق, ' طس 8
 1م: 1امعاكر 10 5مدتس ةمل م1 1كم اون“ * ةطءءوسع اطع د1معدم هبل عت عاتاعو 8501ع اطتق ةكة
 ىزرسطم] “هغ طع [همععذ 01 خل-فمسلدلت5 ةصل ةصلدلنكتقس 1116”, ةق 2 ''لععتسع ةزلطتط0] (...) 1

 انهو 10: طع عققتم» ه2 طع ءمدتق كل مانومعوو 0[ 111ن”(48)

 “1ع, طع :ءعزممملتكأ 06 ةسلملددذهس 220021155 -آمكقصأاع 0عع]1ة1:عو- 83 11117
 مماطتسوت 8ع اطقكع هدآجن طفل م ؟عداتتعأ هاتتدع]؟ عد ام :ءعمعدتمتم ع اطقأغ ؟تطتعط هاتغ معمم1ع

 نعواعلب هك ج زادت ءعواتنمم 04 هانت 11و[ مب” 49

 1م طع تدصماع ه5 ةصلقتسمأو 1138 ((طتعع طم2م2121 طهصلك ه2 اطع ةدصتع 7/10(

 عيععم- ؟نطتلع- عععالل, ةمم10960 ذص اطغ ةمصةقاطسوأذأ ةدوعسمسطاوب ذم 0208[1 ذص 1918, 5هدنع
 ةاناطمتو طقكتع ةقومعادتعل طع عيععم هبزاط اطع ''ةامصلدت ل ه2 طع 0م عزتدصم 07:08[. ةكقمان20 8اط
 عرطتإلا" ةمل طع جطتنع هبتتط طع فلطمطقلعو' 10عد] 06 ءعدرمستقعدنلمو ؟ااط 06 م 0اك

 ثةضسله1مندتقمس اك علمتم ذص اطع زتعوتت 1146 50, 8دجأ ذم ةمزن تمقع 1[ 15 2 ''ةززطمط01 02 20م6 4
 مومومعن 61) ]جمع ةعوسصرماعد همدقتنم اطقوع ؟هنؤ1همق: طع 1128 تعد لمدم 0112108 01 5ءااللع
 ةعماتسم اطغ زئعوع 1198 م عاعطءوتع اطغ ؟تعامب ذم اطع 8ةنالع هع خاونعمو 620, ةصل طع
 م4 هرتز هع خصل هلكت ةطقمقعات م1656هم5960 004: طعدت اطع ةذصمع 20م10ا115. مصل اطلق 985

 15 كاتم م0160 طن علعو ططمانع همماعتم م 01ةقحن لهتم (63),

 "16 مل اطنخ 5ءةعانمط ع متدأ طعصاتم» اطع توا طماتكع هدكصعل 6ز) طمكقصاع: "طوع

 م]-ةممط (ماندع 02 وم مامعوو). 8ادتلا زن 1ةطوردق عك اطع طماتكع 15 هع ءةعوسصماع 02 اطغ

 هجمعتثو ةلطستمسمأم كم. 1كلاةسنع هنا ةطسممع اط 8400هلوط ةقعطعو, طع ءماننسصمقر, 320 اطغع

 (45) [طأ.
 (46) طسعطام ةصفمتست, 2001 آنقع 1931, م. 3.

 (47) ]محب 3/1982 هد 215( 2ءءوصطعو, مطمنأ طف ةعاطعمت ةمل همهأ هغ ةعصدق هأ طهلداانثذ3 ةطل ثنا, 6,1 هك 5اقانأع هك كانامدمتالال 201
 فممسلقانعلو 0ععوستم ]هلا 6/1981, 3011 عع

 (48) 12 خلل 8 طماطم, 8. “المع ادعتومتدع له ةهلواسءأو". ةسلمل سعأق, 173, 3156. آ8ءةموصطعع 1919, ند 81112 آه605, 11. ظاهف
 آسلطتنا عمم, هزج, كار م. 146.

 (49) 1طتل., مم 47
 (50) 228150, 1. ةزسوطمامو رن لعمعفاتمو هيتلفل نععم. 5ءاثل1ةر ©ءيصم مصلقلانع لع لن ل مضعك, 1980, م.

 (51) 1112م8 218187, 8 . "لو نعوم لع أ ئه00 لع طدصلععو ةصعأ طقاعمم لعا ةزحيساقستتعسام ل6 (23102* لع 1401 6.
 (52) 02117 الآن افلا 200814, 1.1. قزسنطعامد قع فصلماس كه, ظعاز قبر 7

 (53) 0عةعم اقع مممامأتم ذر 5ءدللاة لص 20/1 ءعوطسمإل, "[اذع ةتندمع هع مقتل مع قه زهلعمعملعمأ ءعمانطانع طزن ة8لكعلتسم 510هدتم اناناعطر لص 23011
 ءعمااتوإل, ةملر 02 ءمالتكعر لاق 80عمطاةانمم له 5 ععممل 8 عرجانأج]ل ع.
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 تاءاطعلاو تانيلفقتلا نم نورف + نسلدتالا ٠ دة مدع معا ماطلع ماع

 طلاناطم انلعع (طموع 01 ددصاتمعم عالم اسصممتأعل اصام مصعتتعو 50 35 1م طع ةطاع ام ماعوعط
 تاطصماتقمتاز) هل "م0أغ 0 اعدعاط طع آملتقمم اطقغ 000 طقل لتعل, طانغ (طقأ طق 5/83 7هالؤن طلع
 هما ةنممع* 039 طع مصلمسعأ ه2 ©همانللع ذم اطع لعمماستسماعل 3لعوب ©هماتصعما هقطقلأ 6
 20156000 35 جم ءةءعاعطوأمد 01 115 2000اأغ 105 ةعل5د خل خصسلهلاتك. 1طعتع 15 مم ]ةعاع 0
 روم ععات2عل ةمل همدوبعتعل معمماع طعتع, معمماع دبطع طمال “ قم ذتطتق86 015 28 5
 0 ىتتط 2 هنموذ ص هع طقصل ةصل 2 وزبمزل ذم طع هاطعت, هج طصتعطغأ هذ 3 طماع ا8للتمع

 1 الا

 3. 1ع !ععوعرب ه؟ خل -ةصلدلاسك اص ظافم آ1هكقسأعثو اع

 ىأ1 01 آ[مكقصأع'5 م0111 طعم1ل 21235 طقم اك م10زءءاتما ذك 66هؤنلهخ ماوعاتعع. 116,
 ام ععاطع دلل طع 260 عصعمامدمعل ة5هم-هتلذسمنل هصل مماتاتعومل ماهمسمو طقغأ طع
 م1مصماعل, 0عقعملعل جتنا طتق م10مهددلك ةمل اصتعتنءماتممك, اطغ 1عودعإت 0 قل فصل لاتك ذه

 كن

 طاسأر, إن لت دوتسو طقم (طعماتعم اطمن وأ ته015676مععق, 1طععاتم عذ ةقل ةنعم طزن طعقتم 05
 طلتك هزيم ماهطاتكاطتم ع طماتكعر ةحوصاع. 5ةعمص0]إل, طإن اطغ م20م0وولك اتمطعال ذط 05

 م0211 عامأ هلنعاعد عاهنعل 0 طع 50ءزدل-مماتانعول :ءولتازت 0[ مصل ةلاتكأ 8

 '1طع ةملماطسوتمم 0عواتنعد ةتتع ةح ءئقصتم]ع 01 211 اطلق. 201 امقأقم 06, 3000118 16 5
 ةططمان26عل0 12 طع 51116 5ءعالتمم [ععات1 8005 3ممعقتو اطقأ 01 ة0انوأطمع اطغ ءعامدقل ةمانقخ
 اطضدعط طع اعدعطتسمو 01 ظتمامزو 40 5ع علعسمامد» 0 ةصلهلاتك15 735 همس م
 ءووعمأتهل 11 1[ 7ةانع غم 6طععومرمع ةعدتس اطغ “ءعوطع 01 معمتسكاتلفت' ككتلتجمتمد (...) ةصل ؟ععا
 مج0مداأمل عام 101 زاك 1مم عا ماع2اطعكذ. ذم 1عللعم ةغاطع طوس عطغ 02 1ذأ5 ةعانق1 530 51216, طع
 70112 01 32 1هدعلمع اهيتانقصمت' ؟طتعط, 2[ اطع ةعيحلعع 01 ظوتطقتتع لمعسصقك, ةممأتعمل ذاك

 م0ما010105 هكاتغ5, 300 01096 هان 15 ءطت1لنعم 1عوحتمع اك عقتلعم-6105 طوصرمرو ”(41)

 مطا-فةصلدلنك 35 همطك10عع0ل 5 طموأ هناكامصلتمع 1ءاعيعممع مملصأب ا9طعقع اطغع
 م0911151313 ععطتاتق 320 22133)10105] 7/هنع م1 مودع اةتاط عقعقأ كقتتأإل

 آص اأطغ هوكع 01 اطع داهطتاع 01 مدامممامال (5ءاك- عم؟ ءممصعاتا) اطقغ مصلقتاتك18 همان10
 هما ةتمعل ذم اطع 5ةءمدل 8عمانطاتع, 1صكدمصأع ةصل اطع خصل دلات515غ قع 0 210م056 اطقأ

 ربااط 810ه10ععم 6ع ]علا اص مخصله] ندتقس طقصلو. خصل اطنك 1ع1اقهمممك ةطماتال 0 كماتتكع 5ع 0
 “مماتتعوا ةفلعتستا' ةمل هم اطموع 05 هماوملجعتو 420, بننط 8 لعوب ام 3 "ءناطتتمل
 600مءانوتتمد 525عل هم هم اماعاا: ععمأ دانعم عاطعمتم ع 01 نعد طعاج عم طع طلواط ةمككتعوم
 معكم طقلتاا) ةصل ةدلهل موز 3:42: رمكقصأع ةصل طع آاطءمقل ©0نمعتلك ةتع غ0 مقلع ةنكع اطقأب ذط
 اطعأت ممععاتس عد هلل ءمصكان] ه1 0مك اطغزن قص هماتصأ هد "20167 هرتطإت معمم]1ع مام هانت 3168 01
 810106هعم, 8/10ى]عاطصخ ة20 101107تتتك 01 31هدع5 02 خملةلنوتقسم هرتعتس ©. طعون اصختمأا هد اطتق

 08) 70ااشك 28 آخ "[0811, 5١ طاومتم لع تدزء 16 ةدلدسمسعم ه طتموم, 1545-1544, 8اسومكب 0818, 1985, مب 42
 00 0 مءعنمم لع 5ىثتلام. 1عءعامسعسام, 3ءاأ]]هر آ[ددمتءاتاق آ.آ.. ةجعالولاو,

 (41) 'ةلممتك هدام ظبصلدعلمدق] لع ]8 دعععلود 5ءانا]!ةلق لع] 0عدلعم خهلودااسم" ءل آش 0013018 4ر لية نيهطعم (عامد مماتاتعمو هصلملانععق
 (1933-1883). ©وصسقلوب !وكاناانام لع 1ةددصمام 8ءعلمصقاب 1.979, مم. 51-52.

 76 1 لع ظفاوإابام لع 0هطتععمم ةبامصممتم لع مسلقاابعأق, ةععاتالو لع ]15 طلمناقعأمم 8عمانتم كول لع 5ءالثلا هر آ.ععهزو 530, ةقاع 1

 (44) 1مالعج هدد آتئطوءوأ (نانصعأاف ام 3ةايثللع كهنسترب ©هيصعتا ظععقزلعما, لقاعل 151 ة/كوععال 1932, ةلودعل طزن [مكقمتاف ةهل دعبعد مع
 انطعمملزكام. ةعءارتالم لع آه الانام علم»و عمالمعتق] لع 5ءكتاآور آ.عوهزو 550, ممجاكماتو هز عماتانعقأ مقتتن ةق,
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 ا كا ا م طلال دبا و يح مال اا ف ااا 1118 18001/18227017 ماس 5

 ةمواطتمع هاطفت“ اطقص 11موتسع اطعتتع اهمال غم انع 10110 هع ءمالهءاتمع معما م2 طغت
 مامون و0

 “ةصمواسمأوب ىتاط ذاك ةكامسنع مقصع ذه 5ععءاطتستكمسع 10: مموج, “؟هططعتول, طمانخلعت“ (...)
 م1عوالمل هلع اطع 0و5 (...) طءعتم اه اهلكع هدع 1320 متم انك (...) لتوانأ طانغقل آم 168
 ممائاتممك ةسمسو طع ءةماقتسم 02 طع همدودعتتسق طمقأك (...) خصل اطع ثطل هل دك1ةصكر ا؟/آ10 0

 طع ]ذصل مك عمل ةصغم ص هععاطقتل, ةتع مهملعسمسمعل اه طع 13من ه6 اطع 1010و”,

 «ةععوزلتصسع 10 8135 1مكقصاع, 1م 5هالث11ع, طع ءدصلاه]ل 02 مصل 211513, لات1128 اطع 8/عققك 01
 1مواتتمتا مم عمر عدوتمام “اب طماتكدتلل مممم1ع نعنع طادعصتأ ةلثكتع ذه اطع 1ةهط1202 8عالك (...)

 اطغ عمول5 منع قمم ءقنعل ةصل ةصواطع و3عجتعواععم اطماتكذمس0 ةانع معوق عمته مل ””03),

 مكاعت طع هءععاتم وتتم 06 0ةصهلد, طع ءدمتغت]ةممك 7/ءنع ندتعاعلإت ةصل دزتداعاسةلتعهللال
 ؟تم]1ةلعل طزن طع مدوانعت مق, ةاهتاتمع 2 م10ععو5ذ 01 0عوامتعأمم 01 مصل دلوقت ءهانآنت1 ع. ذ
 ومعامل ةصل هتتاطتتتف] ععممع10ع اطقغ طءعلنمو هبتلط اطع 15غ 06هم01121085 تا 223856, 30

 ءهمدهاتماتعم تنل 6عمممرمتع طص0ل عقم هل 16قق]ل 05

 “5ع معمم]ع :عععمتاز) مدح عرتاعل هصلعت طع ماعوواتتع 0[ اماما عمصعع امئاتقأعل إن [ذةطغعآر
 دلطستلاعل ام ج م:عدععاباتما اتطتعا ؟ةعدعطعك ه طتوط ممتصغ ةقاعتن طع انتسصمط 01 1005 لانقض 0ع
 ةسحاكتم ةهل طع اعيحتطاع 0عممعلوتمدم تبطتعا 007م0 8كدنتمم1 10م لععامتنع اطقأ ادع كلو

 انمهمو عع عانوا عر او” *34)

 مهلهلتن513 17/25 هممواتعا عل إن ظادنممع: 1غ :عولكأعل ةمسل ىاتل] همداتمساتع5 10 عواكأ طع
 111؟ةك1م11 ةللل 101 اطتق عمقها 7/111 2عالعتن 0ع اتت م6

 “5776 قمتتمأب 8ع 00 طمأ ؟زمط ام, دما 7/111 26 ءبعتت طععمسمسعر ظاتتم م عقمم. تا عاتةلاال, لم

 هانت هكماطعم هز لص هعائاقتل عءاتطمعم أل عقل كانكاماال5 121م0560 هتخط ا1مع>08ةط1ع 5عع عاتخإل, ؟ل/ع طقثلع
 مرصع ام استخمتع التقأ تطتعط هاتت' موانع 015 لعام ةلت0ل ع0 01 انك. ظانأ 171/6 1856 263761 عققعل
 1م طع رطقأ ىلع انتأون ةتعر اطقهأ 15 “فصله] ال5182, ظا61115[1231-110, انطلالعاتئةل15أ 10262, 8

 طقضمممتع ةزماطعمتو 01 ممعزم 0050

 2.4 ]0 اطع هماجاعاءاب اطعم ةمزتاط 05 5ةصنتق0 "طع 8/00 18112” ىاقضل هانا. ]0111128 طلق الاك1
 16 0ةلتعتو, 1مكقمأع م10م035635 2 اتقامزتع عابذعجب 04 اطلخ مولاط, اطع 0مممولامص 0 اطع
 انم0ءروؤصلتسع اطقغ 211 علا طمعات 0هوءزتالع اطقم نطعاكاتمس 5دتصاأ5د 35010. ]م اطعام انتقم, فعول
 طتمامتممم هع غ6 211 211 طفت ةمعيمتعد ”عولتعتقسو'* 39. 1 15 مهمطقطاع اطقغ ذم اطع ةا
 عمات ادنعم (...) طعم ام طع مدح عتعل ةصخغم طع ةصاتحل 4 هطقتستمسعل ةنتل طلق .5ةطعاتأة1إ/ 120

 طع ةصاتن مطول” 00

 (30) آطتمل., م, 7
 (31) 11: قلل[ طاق لخضر ال. آه ؟ءصلهل قوط »ءءء, هم تاب م. 4

 (32) [طلل., مم. 5.
 (33) [ةل1ثلا 118 طاتط اتم اق, 1لعقل.... هم. هام. 54

 (34) 1212 خلل 115 »اخ 7, 8. 01 ععوعم لعام ا ةصعمعم زن 30عام لع] ءفصاع ل0000, 5ءاللاقر لانكاق لع مصلقلانءأقب 1980, م.
 (35) 1811 4لال115 طالت 13. لع ا؟ء>لهل عمطلنع ءءء مصب هلام.

 (36) 1ع حالات عوأ] ل تصرف لمع جوك ههدقال نعل 3 "هلل علقم لمع” طإن ثمل ل185
 (37) 085110, ةب آه مءواتلمل ادلوامرتعم لع ظكموسقب ةكعرل عم, 8هعتصقب 1975, مم. 348-347, 81هق [مكقصاع, ؟انتاع اهم ءااتمع ةامدهق لع
 تمدقأ هأ اطوهلتر ؟اعتاعل قم كسمماب لم [ندا علمتم (6ةلتعتم) ذص هلطتعات “ هقزم هلا طع ءاتنيعاطتعم هك 0811 عله" طف 1هنصل 3 5ةصانقعو ل6
 طا مم-1ن116ئ. 1ع يعماتمو ةعممعب "ازين لتل ةوملقمم اطك11 الدعدع مرعمت"', "01ج ةلعا عمات عل الطع ةلاقع طمال, اععدانمع الذع 5
 اكالمل هع آمل قمل اطغ مملعمأ ة00علز "ادعت ةعع طع معمماع مرد 6:ةصقللب المضزن طفل مممرت1ع''. طانعطاو 4ةصلقتاعر 205 لنصف

 1931م. 1. ةلوصعم احزن 8اقق 101816
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 ا
 ا

 ا
 ا
 ا

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا وابا او خ3 هدم مدد لج اهلا كوول كح نتاع هاا دامت دمع

 عاد ععد 01 طع 0ععاع لعصسمءرونتع ععصتسم "لستم طع طةقطقعمدك دتلللع ةقعد ذص طع ؟هوغ ه5

 اطع سم1 0” 25, وع ىجعط هندق اطع مدعم هؤ طع خصه ددتقس ععصتاتك (طهغ ذك هدطلصعل طع خعوط
 ععصتاتو ةنحل 011 هنعم هنعمل اص قمن طع "عدا 0 طع آ؟1ةنستع 770110”.

 8101عما عا ملح كصلملمد ةأعمتقعل هس طتمأاممعدل هما ؟طتعا 8/35 “"ءوددس عمل وص طع

 طم معفس ذ5مدتم, 5هدطعاطتم8ق ءههمدمماءاعارب ؟معاونمع ام ظتعممع ©. 0( ومدعوسعمألإلو

 ةطملدتسوسأه 15 ظانعصممع ه0 فظتعو, م0116ع2113:, 2012113: ةصل ة0ههقللزن نسصقمتتة] ةداتكإل. 1غ 15

 م01 دان م1ةسلس م 524 056 01 طك م0111 م[0م0و5ةلك 15 طع انمتمم تاط 81020هعمر, 50 معمر 3

 عمم عموم مطتعملا) ةعمعانتعل إن اطعم 5كانهتاك 01 01طعهلخقن هنن "تو دنعدتص* 02 خطاب 8 له

 “ 15 11 020625000 20م9, دنطإن 8ع ةقوتتع 10 طقتع 84010ععم, اطغ 71010000 3[ 7165604

 دان0]ءءاعل 10 طع 5مدهتمال م1016ء101ةلع, هماتع 10 101510 31 21000110115 16061916 5اه16 8

 ستتط اطع هاطعتن ةصلد]سكتقسمس هعو تئاطنم اطع عتعوأ ©00م1علعهاتمت هآ مسلما موزه 9 "27

 لم 5؟مدصتما 01 ءدقاتللتقص طمسصعك, طقتع ةصل 0150ةنس 201 طع 210015 طقف ة]7ةهتؤ اسصماتغلب

 هل ذم 5401هءعوم لد ءالتتس عد, طقتنع ةصل لثكلهتم 101 طع تطعماأاتممم (5مةصنوط). "طع 1 عك

 نام رنععع 6ةصتماعل محم طف طعمتسماتله ةنل 7ءاعمتصعل ذم 3/1010ععم لل هزتذ طعوتم 260 0

 اطعتتت هطئللتعس هج ةاعتقمل طقاتعل 202 طع هعع ؟طتعط 5ام1ع اطعام اآ8م0 ةصل ةعمعا1مل طعس

 من0 11, طغت ةطتصتص ع خل- خيرر لولو ”08

 2.3 (000ع اطع مهعوعمعع 01 1كاقههت هد اطغ 2ءعدتصماتله طه0 طععم زدكاتكتعل هد اطع طقمتك ه

 تلت (ةنتمأ تهدم لعل هدم, بتال طع 50-ءوللعل "؟ععمصوا تعد", هلا السل 04 كتعاطفم ةقع :ةووزاعل

 غ0 دم هانلعرن ام زدماتكب الع 20 ةصعع 017 معمم]ع5د ؟ععاب0ع0 20 هعمضتغعم زق اطغ ©ةصامطسمم

 810نصامتسك. '[طسقر, طع 16201 ه2 اطع انستا 06 5موتسر اطع ءدامطاتمطسعمأ 02 2 الادتعماطتع

 رمد هت عطتت ةسل اطع عوامت ةنتم 01 طع نطعقماتقس (نطستعات 35 0هممم5دع0 غم 1ةاقمصت. ؟طتم 125[

 ةعانامعالا مدت عاتاعل [طعيتقس عائمانمل اطغ0 2 اآ320 01 (نتند2065 مدعقللع] 1م اطموع 042 طع 8لعدع

 اوكا مقتكم ع ان5ع 01 اطع 163011663 01 8110م6ول3 همانطأتتعو 10 ةعطتعاتع اطع 0هطزوءانخ ع. ؟طنك

 11181005 00زةءاتحتع ه5 120660 ىاططقتعل طزن هاطعان طماع لتكاقمأ ممآتاتعقل ةماتاتعد ةمل 938 0

 طععمرمع طق عدل 201م طعطتصل طع 063570101,

 طاقم 1هكدمأع طدعملعو دباتط اطع طمتلاط 02 نطمتماتقم '' :ععممومعقأ* ةمل طمالك اطقغ طنم

 ”"ممعمصهوانعودأ* بوه طع ظئدتأ 01 2 همصاتساتمال5 1ءعطءا]ل50اندصعوذ ةمل موزنعطم]1هعنعمل

 1معماط مه طت]خ نعد طتعال 315ه طفت هعاع71 265 طع ععمتطو 01 طف ةصلم] توا ةصو09. مقام طع
 همدوانعوأ هقدطعد اع طلقأامرتعم] 1عاتمءعوددأومم ه1 ةكصلدل 513. '1طع مه116عول 0مم16وأ1 02 5

 رادع (م طع ءيانادأوص 02 (طماتخقصملك 05 ىخملداطسوزقصك (84060تداط هسا 1عوبتكط) ةمل

 طومطةمماندر ]011016هل, عمممستع ةولسصع هطتعا م20006ع5 0مم1عدوتمم ةمل ططتمعتإلا مقتععاتسم

 هانا كد0له1ندتقم ]طةصل ذص 1318ع م01:055 220028 م1000 57ةنتلم15 ةمل ؟7ةنط 5

 1ممدمدط1ع هذ ءطقصعتمع اطغ وبل مع طع مامدقط ائلعع اطغ خعوط ممط]عؤ,ر هذ ه2 لع

 (2د) !اللا هلل 111 8م 8. 1لعهأ م هزت. كاب ص 6
 (26) ]لخلل 118 طم 8. آه ؟ءملم0 ومطتتع د هرج. كابر مم

 (27) الطتل.ر مه. 82-3.
 (28) 12118 4خلل 185 طاتاطلتضر 8١ 'ةهلهل عاق زن ا/لدصتنةعم5'' مصل هتان عقر, 161, 8 لع هءانطوع لع 1919 زه 2171172 آ,4605, 14. 8اوع 1صلقتأع.

 م4ساماهعأد لع (ديامور, 5هزتالد, 8ندلقعأم» 81د آهقدمأع, 1983, م. 49,
 (29) 1١/1 خحا'115 ط1 مر 8 1لعهلم م هر. هتان صب 6.
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 ا حا احا م هما اع حا اا مااا هما حام تا ناحل تام حاج حاحا عا ابا اع دم اناا حاحا تا حان نانا حان حا حا ا حان يام نا ا ع "1111 1158007171517 01: ذآ .- 5

 ظامم آمماأع هممكأت لغتك طع م:0معتاوت ةكامتسعل [زن اطع لت عععمأ ةمله]طدكأ ونت كاتعد ةك طع

 6ةقاك 08 طع ل17 تولات 01 طع :ععلمطت

 “م 0ةلتمأو 15 2 همم علعمتكتمت 06 معمم]هك, م0160 طؤن طع ةدصع ةماضغ ةصل طققعل هد اطع

 ددتتمع طائامتتل, [اتا (6دع معمم]هو- مم[ 208 طعتع مدتتتعسلقع اعهلنأتممس بطتعط هةوم طع

 ل1ئانم عتتئادعل دلئاطتم طع ةمانتكدل هل طتكامتعمل نصت هذ قمصلقتسسأق, مما 20ه طع هتلدعول

 نق معاعت 06 اطعام طتقامتتل, ؟تطتعط ةق لتكاتمعأ مصم اطموع معمماغعود ه2 1[ هردقمتع ةصل ©هاطنع

 هدتمتمب لهعد هما مقلع 06 م0115 هم عدل ذم 1ش5عاك- هقصصمأ نعوعط طع مولصغ 05 ىانطسلاتص 0

 هزل دانتعأ ؟عواتاملل02 014 اطعأت' طولطم 86260115 586. 8ءوزلغك, 85 اطععع 15 ه [عملعم عال 0

 ميعمعتلع اطع م1091هعأ21 هلاتعق' كاقفتك 35 ءةتاقلك, ةلصمدغ 211 ه2 هبطتعط طقأع طعم ءةمتاملك

 01 لص علمسمم لستسع فل فصلملاتك, ءوعط هع 02 طع زماتكأ همالطع ([0 0همكاتنناع 2 ةاهاع م

 طتعا طع ةةلتغتمصس 0 "طع ومقتل هماتكأك دعأ انج هك 2عق0عصتعد ةضل ماع510ع0 طإن طع

 طاتسععو** 15 رعمعزلعل. "[طتق لك ممأ همهاتقتإل 10 2 انطتاعا ؟عمرعدءصاقتتمم» ه2 خصلدلانكأ2 ذم

 م0111221 اعاتمقر 1206 نم 02 0ع18عواعد ه7 طع ةمله]ن ونون واق مو** 010

 1ع همعوتكاتمع ه1 8ءراطعتن, ةتقطو, 6ةلتعتقمك, 02مل هصتقمك, 5129... ةطل هغاطع طنعم

 ءانعلزمدك ه4 لهلهتكس, (نطضمانقصتا هم راقص لسعمع طع زئعدتك هأ مل-فصلقتسو عورإل

 لعاتسعد فسلد]سكنقنت 2260م هلتكتطا  ةمان-ةق5, ةويعاعمرستم 8”, “ةصات :ععتمصةلتك0* ةصل

 ' ةمات- مهم مصقلتك#', ةقوععام طتعط ةننع كعوتازت :عالاهعاعل ذه طع دام عدم “فصلقل نكذق 1511

 101 ذمدتم ةم 1م طسصقستاط””. '1طنك ماطققمو, ذه طع تم2ل5 ه2 8ادك ]مكقمأع 5 مما م

 ”ةيطتطقتج ؟ماتطان] 8", 2غ ادعتل ل( عا عدعمأك 2 ''ةزلطاطعمأم 04 طع طتماماتج هآأ ةطصلم] و1 قل” 02

 آ[نتطعمصمتعر طع (نهمقللتتمم ةمماععم ص فةملدتسأ2 -فخصلم1 دسأدص ةمعععاط- 15 هلعقتلإل

 زمكاسعمععل زن اطع “ونص لك” 1ع طزن اطغ ختقطو (22) ]م ىطمتاب اطغففع ةوطغ طتصمقعل زنةقنك

 101102 8: ءعلمتم, 0عو عاهمطدعمغ ةصل يوك

 "نمع مانقأ مقلعع ع000 نقع 06 56ع ةسغع -طفع بهما 50م- 10 2602161-12 طع لهل 01

 ععمتملت ال, ءهاتاطدتقا] ةهل 50ءاه] كم عهعور م رهمتعع 02 مهلهل اكتقس طقم 3 طلقت 05 آان عطأر ةكلم طع

 مقار انطعات طع 535 ةطاغ ام كعولنع 3 ؟0ءاتك ه2 تتآذتتع ائلعع ؟ةماعوددمد ةهل 2100060 طع

 هعداعتتج 0110 ؟ذاط فل فصلا اكلهم (...). 10 :ععور عن مصل هلام قل 266 لوط 00

 معو 5ةمعولتم» ه. ةمكوات لقضوب, مهاطعت زغ طعقمم طع اعملعمسعإل 0 دانعمعاطعم 12عاما

 ؟ىاطتلع طعاقشع هدعر ذم هريعوم]24(:17

 1ع لعرصممقات هلم 06 طع ةعلكاعمعع هك قصلقتسوتق همم اطع "مصاول دكتوم ععاللان5**, طع

 طلخا, هعمضتالع5 ءدضنعت, ه2 طع ةملهل نة وزوم همدوعامالك5معوو, 1630 1مكقصأع (0 ةمنلإل

 ثلدفملةلاتك. 1طعذع زبعدتك همدكناسأاع هم عوصمأع ه2 طع فملدتسدتوصك' 10976 هك م011ول

 مععلمرم ةصل لعءصمءرةعزل. 1غ ذذ لسقمع (طغعدع هعصاستعك مطعم طع معلوم 01

 0035ه مانكه عوق” ةصكمتتعل ص طع ةءانموأك 02 020052 ءوص طغوأ طع ةمم1ععاقأعل, ؟/طتلع ذم اطع

 ءوكأر !صافمكأ ععمعع ةصل طصفاتعتسم لمستسمتعل. ©0595 ةصل ومقام عم اطاتق اطع
 0 الننييلل

 (021) ظتنام آ86005, 14. "8155 ]ضم 1للم1هعأذ ءزلعق] ةحلقتن#' عم ةعاوم لعل ] نمدومعوم ةمطرتع كك قصلفلسءاودسم ؟كتوامسعمر

 ةعزلالمب طانصلمعأمم 8]وم آصكق أر 198م, م. 10.

 (22) 10! هلل 18 218182, 8. آره ؟نلمل دمطتع نمير 02 عهلأر صب 79,

 (23/ 1011خ2718 11187, 8. 1ةعشا...ب هر هلام. 155
 (24) 8انآ12 آش 005, هزه. كابر ال.
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 تاءاطعلاو تابلفتلا رسم نورفق :٠ سلدنألا 200 ا

 هموم ول و معجب معهط جوزت1ل, 1ه]منقمأ ةطل 166. 1م0لمعل, لدعم و 655م 65 طع
 لورا كالو همرق ل60 اطمذم“ 1 ميو, (طعتم ميقمعتم]عو, طغت اهدععقر (طغتت ع0116نأ015,.... 05(

 “1غ طقق 21ةزتذ ؟10ةلعلر, ةنتل 50111 110915 61 طلع طعوسأتكلا ةمل رسأد 2 0؟عدختتعل 120
 (ملدجن ذذ هدل160 ىمسلقهاكأاق. آ1ا58 4 طوق طوعو هوم عطعل جلتط ةعوسعملا مز ععالمصق 01
 [هدعلصع طامولر طاتأ زاك متسع الاامل 5 طقم جا هوتو 5000 هدنغ لمصتسممالز/, اطغإل
 1[ 2 تنس ]نعم وسماف طستغممك ةاعرمعصأك, إل اطع اتقل ةمعععتعد 01 2 11عاه8

0 

 دن طزوءاتحع امم عدم عع 1هكدصأع 0ع[ هتعد (ط81“ خصل ةملادقأه 7/05 1166, طخ 100237 1[ 15 2 و1 جبع” 18 “اع هصملوت امهر ةلتعطغ زص اطغع 601م ماو *02, ]م مه هتعمل ةمل طال 20 5 2,2 مل -فمسلدلاتو 15 م طه ودق لعنعل هك د معمل هك 56علمسج ةسل هتاستقل 11113
 ]تتم (طفذع هعمطبتتوك ةانمزلم7ع كمان10 4 حجل تاع, 1[ 935 3 12005331 00127
 طع لوتاع تعم معدتل مهقأن 0010098, 2 هأكإل 05 انطوت مو, ىتاط “و مقموتم» 201 طع 30162065”, مومطوعاع طماع ون جبوللكتسو"* 09 مهلداسمأو ةطمصع نبالط 115 ه0 اا قطخ همن 11سنة وتخطط رمولعتتج ةعتعم] انتتهل طغا1005, هنن 07 لإ هدع ربطعتمو ةيوزلممع همان10 510غ هد
 ةءطمم]و, ةعو0عيمت ع5, 00ءامانق 1110و لانو 71 عروب 5691116 بلاط 1م اعوتطعل ططعألب مطان
 7معوتتم, 5ءأاولب, ةطعد 83031..... ن0:ةصولدب 351421283, ىلطعاكلق, 1ة6اطب..: 011 1خغط 115

 هانائامس ننس 1 عمك زم اطع 5هعمعع هل اطتصلعام8 01 11056 6315.

 طععمرصعو 1116 رموتع طقس 2 ا!هيصم0181 مدقعماطعماو 0 1116 ط1 همل 26ةعاتعأطاع هال جواقمرو دبطتعات عدعلكافل ذص م عيعمغ مدمن 02 اطغ :ءولم» لتعم لع عما مدهملن عم هك اع طتقام عدل 1تقللأال ذد ىطتعاط مسلهلسوزو ةصلد زامءاك. طع فم مكة لتع رمعدمات1 م 01 بولس انما. 1طانق طع 263797 ممول وم-(ةمانالأوص داهاع 15 مةعدعماع0 ةكة طعودعط انمصحع. وعام جانتعا طقتع 6ععالعمل ان( معم عمتاتمو هع ىابلزن هل 16دك اطقط اطعذت لعمرو اطموع ةهزعماتعقع 20؟ةصععو رطتعط طق 56م6261188108 9 بع 0ةو اخ ةصل !ةقاعل 23م1160) هك و هداضتتول انمتا-كانل1 لعقسعمل إل ةماتاطعوتك ص طع معمتصكات]و كمهاع»ءا- طاخأ 0 رمكقمأع هما[ هارت طع ةرعتكاعمعع 06 ةه طل فصلقلمك 58 (1عوب دماتلاَم هك 116 905 1م طع 1861 هدهزئامرعع هذ مملداسدأم 15 هدالون 1م طه :ةعم عدتتعل دامماتسع نمد اطع ؟ععمصوانع5ا, ظانأ رمح قص ”هعقعتملا' مملصغ 01 الذعل, ةمل م1عدعه160 5 مماعمات عدلات ةءلمانك, اطع
111115 

 ه0ءوانقتع لمءادس عن امانمهر زاتكاتكت عد اطع لعادإت ذه اطع طتمامتعول :ةدعدنعاط ه2 خا خصلوالرجو” 20, دانمممدت 16 ةرعاواعممع 05 طع ةعواتتمعل كعطنم 02 همن المل. "طلق 8 عبتاط طع ]ةعاع 05 مدلعل 1م وصداع طع معدومعع 02 آكامس لص اطغ مءهتقكاتله 35 ةق 2ععا1لعمأ اتباطتعاب «مان10ل 20غ ومسلم عر (طتغمان عط رص 00رنم (5مقصتقا) مو0مم لن دوم هغ طع 010 1لعم ه2 ؟ععمصسو بعدان”, ؟طتعأ م:01عووزمتهل طلوامتممب اطع 6*م616 2 لع 5410016 موعد معرطقمو هك ه ءعواتلا ه5 اطع “لم زتوامرزت 04 معمتمسكات ]هنن 1ذاهنط طقهق 668 ليس عومملعل 208 ه 1ممع ندع طال ع
 (15) ]الز خلل 115 218184, 8. 106هل قداس, 5عابتلاةر لانالاف لع قهلهلان عاف, 1982, 2ع 58 سيسر بيس آذآ

 (17) 1808810115 5181182, 8. به ؟6؟قهل...., هج. كاب لل. (16) 1طأقر م. 62.
 (18) 18مل 115 281 8. 10عهان, هن تلا تم 60

 (20) 5 ىز] كتان 111110115, ركز وعودته 0ع خصما س كدب 8ةعععاممم, ظاقهعأقي 1 11, طب 187 (19) 1طن, 0 61.
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 ا

 ه0 مز دو كو وشو د طن ةعوشمم قم ل لد 5 بج ونا دس د دع نما ا 11118 8180017815 018 هلآ ملا © خ5

 مة عمصتمتسم ص فةصلمتكأاقم مماتةعو, ءةةمععتقللز' طعودعاط طع آنطءولتتمأ ©هدصعلور

 دن00عمدؤول5 01 طع ثط0هلسوأوط (نعصاتعك. 86 طعوتمك طف داصتععأع ه2 ك؟اهطتاق هل

 دعا عمارمصتسعم ا. '!طتق ممهع5و ؟عوعطعم ذاك طقعط ممتصت هتنط طع فووعامط]3: هك 00100798 نط

 1933 زم ؟مطتعا طع ةطموأ م12علمصتسمما م0آناتعدل عود لعدكأ ة طمعاتستممتاإ 5اةهطتأع ة/طتعاط

 لادع 10 7ة21015 هزت ءانطواةلتععو 06و 20[ هوامع اصأم تقلع

 مكاعت طع طععتممتمع 04 الغ 5مدمتما ح1 ا[هع هم 18غ5 لادلإن 1936, 8135 1مكقصاف م

 ععمراعل هد 115 ةسعنكأ ذط طع دوصتع عقر طال طع مكان 86ه[ 201065 هم طع

 5ءز1 116ه هدم 1030. 12 1978, طع ةاتععععد5ودن5 ه4 اطووع آئطعهلتقأ ©هاتصعتلق مرحم ع

 م1عدعما- لدين *وساتلم مسلدل اد ءا5أم”* (شصلوتاتولكغ ©وتلإل)

 لطع ةصلقط كتم 02 0لقون ذك طع هممتعيسموردصت 2مسمتسلةننمم, طع ةصطعسعو» ه2 طع

 106010 عامدل, م0116ع21 ةصل ةوعتول مانمز ءعغ وأ ؟علعممل معمم ط ]1 ءومتممسل 9/طتعط هم طوتص هد 4

 1066غزت 6 1868 ص الطع اهلك 05 آه ثم 11

 2. 1طع 26ه عمعدتاتم» ه2 حلا -فخسقعلامك وع طع ؟هسصقلماتمسم هك طع ؟كدطنتع قسم نأ

 2.1 2تادوؤ طع طتقأمتتع عمت هبطتعط آمكقصاع'د هبمدلع لعملك جتلط صمعأ ذك اطمن وع طع

 مك همت مم-عمموانعما"'. م اطتم ممتصأ طع دامصقك ةغ طع 10عئمومأ هذ طف 1عوعوض طعم هل طم

 اتسع, 2 مماصغ هم اطتعط دققت 012 0025 نملك عضتاتعم ذم مصملقل كأم طبع 386غ 10 اهلعع ه

 هتقمد] مموتقمم (!2. م1 ططماتعط فلت-فصلملسك لك ه0 ةواتأاةهلممأ 0 طع مصلقتاتوأو هك 100837,

 الع معاق هةصصمأ طغ ذأ عطم160. 300غ ةلتاطمتو لطم هانم ةمماعمم م0122 ع5 02 ]مكدمأع 5ان8 8651

 اطع هعمعقوأاجر# ه1 ةقئتسمتمع الحهغ 5مدتص (9) ءوماطتاة نعل غم طع ةلكمواعممك, 6طءلمدع اهللمع

 ةطوسأ اطغ 106م 08 همدواتعذأ 0ع, هك طع هقمع ه2 10 1خ10 0آف 01018, 5معدلع ه2 طع

 اماعع1 لاتمم هك الطف طهحتصماتلم ةصغم اع آو قصنع تهاتامتتعر ؟ةاطغعت“ اطقت 02 ةتاتت ع0 0ععاتم هم مم 13),

 تعاالتمسع 25106 اطع 1عععدلتب امعتم:ءامممصع تطتعط زادداتكب اطغ 81هداعمم ماعوعمعع ذم طع

 طءمتسماتاو 6 تجاط 15 اطقغ هدع هقصقمأ 5مءهلع هقاع8013ه7)11 02 كم0 1165(

 طاقك 1مكماع'5 ةععماتتت 06 طم (طغ خةعوطو ةعسانعل ذم ةهلقلتسأو ذو هلعوس طع

 مملهلاتكأدمك ءهلل هد اطعات ةكاعات زتعقتق 02 مك زن طع “ةوعطقعتممم”, اطغع معوطو ءودتع

 6 اطعلت هنا ةمل “مقتعع 2 :ةعماتمم ةتكددصعع 04 طع امصل ومن قص ص 0مم1عووعل طاتأ كتان هل

 معمماف, لمولعمانق ه2 [[طءمهتتمم. [ةقلع ةستتعو (ستنط هدتزن 14,000 معمل" 04, خملولدوأو رفوعو

 ام ةاتمم011 (طعمت ةمم زد 16و5 الطقس 2 زنعوم 34,000 معم ءوامطاتما ؛طعيصمع]ا عدو ذم طف ]طعم

 را رالا

 '1طع معرجأ ةاعطأ طتصلتنعل زئعوعد دمعوصات طع اماعرستاتمم 02 دعسمتاتع ةمل ممل ةلدوأوم

 01000, ةلطماتعط ظافم 1[دغقمأع ممتصامتسم (طقن طع “فمما نونو ععمتاتو"* ط20ان عطغ ةطوانأ طع
 0 م سس

 (12) 11/6 هده اغآأ هك ده ةدقعلماع اطقأ ههع هذ اطغ ةيتطمعو هع طن عانلإل, عصف ميما هذ 5 ءوتا1ع آتدتج مئات, تبطعم طهطتسم ام ةءماقتم طع

 انمرمم '"ةركومتمص- ءمدوانمما-ععمدلتنعكأث* ةم انذع سعقستمع 01 ملء فملماسك, لذل مما ةعنبقلاإب مملعع ام لف طعع أ هلا, همهنص]ءاعاإل

 عمدمالا دع ءاعارأ ءعمغتأعك هع آكامتاتع ممعدعمعم ذم اطف [طمعاقم طعصتصمناوب

 (13) 046 1نآثر 1. لبعد عيمطعءو مثمرتأ ٌلديضسفتف ءصندلا» 15”1مدهصع, طوعتور, 1969,

 )14 0 2811282, 8 آنه 7094 ووط»»ع ء] (توصمأاوغ لع '؟"هطاقلو زن ءا ظءاملم ازطدنع لع قصلدتسعأعب هدقهقلق, مانزتطعب 2 لم
74 
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 تاءايطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 0 مل عل حمم مل م حام ها ع ما ماع ع م مع عع

 لتمس نم © زج خور خقتعو طقعمارمع ىانطز ءءاك 01 :عدعوفعاط ةقل هع ام عام ككع 1م 2639

 50010-م0116عول 65.

 1115 ةداطتتئت همن 101 طع و5109 0 طع ةماعملمان“ ه2 خان ةملداس5 1عد05 طئصم ام 5610
 ثسعوط 130 عان28عر, ذم ؟طتعاب طع هن منمو 2 دنقل عما لعوتعع 08 همم مءاعمعع ام 21107 طتس 0
 امهعاط ذص الطف مءرون ممسك 0 طع ملعدجمم ه5 دءوتللع 2190. "5ع ةطاتصلةت ع6 05 5
 عام اص ةسطتع ةعداتمسو 06 1ناطمصنع (همتعد اص طتح نممانط] أ ذطعل 5هنلع5 عاككعد نك ةط 1062 01

 طتق معت5هدمل ذماعت عوغ تم الطف ىنطزووم 11

 طاقم 1ملدسأع طهتساةتسو همماقعأ رباك طع ىاطعممعاتتل 01 5ه9ت11ع ةصل 60118601: ةنعد ؟باتط
 طع مه عمجتامع "8 ءمعول'. ظاتأ خنق عدل ةممعوتفممع اص مصل م ذنقم مانطاتع 1116 002263 0101
 طخغمسعتج طع معوعم هم مس همم مانطاتعدتمم 0غ طتخ طمماع لعمل خصلقاطس2“' (فةصلدل ندتقس 10عقل)
 ج امون مرتع عمر“ نصلموأةصسلتسع طلق ممانعدل طعمتل, اص نطتعاط طع 0000عأل عد ذل ة11518 35 3
 لت ععمأاب اتعتمع انمتاب 5 هتاننتعل ةمل ذطععصتمانك معمم16. 8ع ةكمواتعد م هطاقتم اطعأت

 11ط هونت هم اطتخمان عات 3 1عا2عاللأ 0 قر, ها010101 81

 طرمتط طعم هم, ةنعماك 0عوعامم ونتعاكلوبب طع ةهدامطاتئطتمع 0[ ةسلمل وأقسم (نعمطتع5 ةلآ
 هرعع ةملهلمونو, 5ععنمدملتنإ 4ةمدعيسطاتعو, طع مانطاتمطتسع 012 مماع 500هلكؤ,ر ءاععام5هل
 هقملتل هنت عور ءام. 8حعصاك ماطنعال مامعع 8ا1د5 1مكظماع ةغ اطع طع2د0 02 اطع ثمل لم سن طل

7133611 1126101121156 

 1ع مملدل نه وزمنت 0 عماعت5 طععمسسع اطع رمعلتو 201 طع ةمةعولتمع 08 8185 ]صك ةماع'و
 مماتاتعم] التعمتك. طع ةعانتأ اوت ه4 اطعدع 0عماعتك هممقتماك 06 تءطتطتاتمصك, ماتطاتعةهصك ةهل
 رمععاتس عد, ةكاعس ماتسمع الغماس عا العدم 10 1م01عومع عممقتقل 3073:25عق5. 1265ج 76885 01
 لتعقوتمسع طع مىملدتسوتمس 0وءاتمع هتااتسمنم هتنط طع مانطاتعدتم» 06 اطع م2 علهأتع

 “ممول عند” هم اطع ةونمطاتدطتنمع ه5 اطع ''فحومأع" مامات قع 2056

 [11116 طوب انالع (طعرت ةمتتعم0 هاه 211 02 ةملدلاندتةق, هدمععاقلاو ذم اطع مئ09120ع5 01
 5عوبال1م, © هلق, لن, ]وع هنا 31212عم. 1طغزت عع م1هعع5 08 عنمأتم» 1018 اطع
 مم0هلاتوأ ذاك, "طغت ع هوم عت عممعد ةمل ةعطتطتاممم نعنع طعال همن انتطاناعك ؟ءانع 2206 ةطل
 لدعم وك ةلعوتت5و هم ذصاعمدع موانعق] ةعاتختاوب ىتتط ةسعصسلصعمأاك 200 م20005815 8
 معدعم اعل 1م طع هود ©0دصعأاو. ةلكدصإت 1ا55نع0 معهد عمعتتن, 0 ؟طنعط ''طصلمل مدن ملم
 طع 5عدبت]1ع هعماتنع 15 هم هانامأمسلتسع ةءعوصماع اطعام طم انكم (1923-1916) ردع 0060 لخط
 1مم10عرجاأم متت ةتاطمتة عد انصانا طع ةتتتكول ذص م0561 06 0ءمعتنتل طلسم لع ظتكعتو الام
 ءكموعمل طعس لعقمتاتل أزل, هسل 81م5 1ةمكدصأع هما طلق ددمممن15 ماتم عع5 طصنم اطغ كدا

 "كاما 01 6016“

 ولمتغط طف م:هءاحس هاتم 02 5هعمم0 5مومتكط ظعمادطاتع هم 145 ثمدتل 1931, طع
 مطلولات51311 1017ءاطعالا 16001تا5 ذصتمعأات5 ةقل 8135 1مكقصاع ةكامتمك 28912 81:68

 يب يس سد
 (9) 1مكذصتم دوف عنستلمل ذه ةوصدقأ زن ةطلعازدستتل 2مدلت, جبطم زك :ءةلعسعل ام زم اطع مخلل ددمسد علوا ةك "دون 1ءا10و همايطأكإل11811
 كوجتمو ةمممانسععل انع زهامصاتمس» هك طلق ؟تمتع ام (طمكع مممععمتب طع ةمهممععكت 'قملقط علقم !لومتم طقعع طععم الكلم ام هلام 0ع

 عويس عمران عم"' انرزرسطلاو]رعل رحمتانس ىتتردأب ذذلل, 5.
 (10) 1881 كمرحعم لع ةصلمل دعته, 4 لع تتقهزلم له

 (11) 1015514, 18. طبمم زا دعلتامو لع ظلدم 1مكدصتع, 5ءاتااق, ظيصلقعأمم 8اقع طاقهصتعر 1089,
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 15ه يا ا 11318 81580017885 01 ملم ؤلا © فللان5

 اماممأع 0ل15عم 65 مطل فملقلتك ذه اطع 0131665 01 طع دن099 06 طع مهقكأب اطع

 هطوعتهتتمص 01 عدلت, ةهل اطع ةعوتنعط 108 2 ظداتتع 01 اطغ هاتعط ةطا7560 طلقأمال 01
 فمململندأ1ة. ظامم اآممممتع سلك طغعع طماطم عضخأم اص الطتعاط متل 2111519 15 2 160 ع1 260[ 8:

 زم عوتازت طعطتمامتع انصع ةالط 191163503: 13[, لت 56236013181 861163 ةلتح 1 ق0 116
 بةزتدتم اع كاد فملةلانو 3مم

 لك ط200مهلتوا» ؟عزةءاعل 111150م:5 "طمصعتماع 06 ه200ه11065]3”* 35 3 اتق

 1300م هلتكأ هل (نةياعوتقس هزاع الخ 125011 01 "طصصعتماع هع هبلطتتعم', ؟طتعط طع 05000

 10 6ع ممدنع 6901م6 0مصقتال هس لزم مستع: طع ؟01دماقنتج' لعوتمع ام طع 2 معمما1ع. 8ع اد م قمل

 ذم فل فص0لدلند 2 81051 عرس ثمل ةلسوأمس اتناطتعط طع 510165 اطعماتوط 1غ5 ماتصعءتمول ةنتاطمتك هتاط

 0 دعب "لكامل, هل مطقلععد هع ءعمماطتع, طققأم11عهل هل 50010-هداكتته] ةزتصاطعوت5 هنن ة

 معمول مدن 01 م1عوعسا-لز: مسقط سدأو 15 لعقك عل. طع ءمرص مة ءطعممأم»م 02 طتق هه عتممل

 معاتم0 ذك ةددعجأاته1 101 طع 756ع051تاإت 01 هلل 30621626355 01 2من ةتق0118 ش5

 1لطع همصععمأاك 05 ةيبامصمتإل, علف قتتمج ةمل هه0مصقتتكم ةنع هلمدعازت انصلع0 م اطع

 مضمصمامععمعاا 01 1868 ( ذم جطتعاط [قصمسم 0ع 0918 مدتاتعتمةلعد), ام طع 106010عمن هأ

 اناممادس 50هءهزهلتكسم ةهل اطع عماتطا تعوم 1عدممت 01 512816, م10165560 ون طع قصامصمت

 ةملقلطبوز داك [م1عاتتطسم ع5 05 8135 1م ةتاع' د فمصله1ان51 32 226021154 12017 ةطط عل

 ىح 0 رعواتلا 06 اطعفع طماتتت 01 دايلإ) طع دتنعو طلق طماع "ةكونةسنتل, آهمأ اكمق 05

 5عوزل 16”(, جيطتعا ذ5 م طع مانطاتمطعل طرت طئصممعا# ءمرم طلع هدنص مهتصاتس طماتكو, ةواهطاتكطع

 101 طع مسممدع 02 ؟معملتسم اطغ م0مانلقتع كاطع ةمالع همانصأتوت 011غ 05 2 03غ 5 8ع

 املعتعنمتسعل زن ادع ام عدجطع ظمتقواتع 1آمتعدامب آمكقمصأع 71165 2 5هعوطصل لعدم ةلكو

 ديت هم ةصلملسوزمس اطعصعر ةهل ؟تبطتعا طقم زنعغ 1م طع مسطاتمطعل: "فلسقم017* ذم ؟طنعط طع

 ةقدتم اهلععد ماعوكستع ذم طع طئمامتتعمل, ةتتماتع ةمل هدلطتقل (مماعد ه2 تهلتمط قلع 115017

 لع همماتسالفل معوعممع 02 علا ععءاتممك ةصل ؟/عموعم ذه اطع ثعدط 1ةصعاتق مع ةاقهضلك هانا ص طخ

 تا 85, 25 00عد طع ماعدعتعع 01 ختفط ءاججطمم10 عال

 للم اماعمعمأ ص هانت ةاتطزءمأ 1عملك طنسص غم عوكعا ةطعمدلم آه 1928 طع عومو غ0 5119و ذم

 ىلا -تونطم ص طورت عول ام ةئاعمل 2 تطاناع 1م طع موعا-ل عم

 8/1هامنصتل. 10 1924 طع انهت 6ل5 ةعاموو أم 810:هءعم ام ةهطل-ءا- 1هتس ذم طف متلل16 02 طع

 5مدضتما ءمامصتدل دة 836 ؟ئكتام هك د مالعتس اطغ (مجط ذم ةمعدقأ ه2 خل-110هةسصتلب 8

 قلما كامس اكلصق 01 5ةحتلاع أم تناحمس طف طقل تاع عل ه1: عولزب اص طقم هد. 1ع ةسموعأ 01

 طع اقم, طع “ طبطتطتم (©0, طع متطوم””© , طع ونت 6 هم طع خمول وأو
 ةشششسسش سنام

 (3) سرج طاتداطعل ةكدسسد كتردأب مفتر 5.

 (4) ةعزاادب 8ل. ةكوماعي 1920. 8لتاتمس ىكهأل هيث. هظعمانطاتماعل ذه 5عبتا]ء طإن ظادم [مكذمأع هته هانم لذه 1983

 (3) “صد مما هم ةاتعم ذم 8لدعدا مكاتب ادع مهلمطسعكللوو ا/همعع عع معلمصتتسممسا ذص اطع ءاطصتع ءممكاصتعءاتمال هغ دع ا/كهداعمب ةبورال”
 الصدمات وادع 8كدصس ءتردأرب كختكر 4, 5 هما 6,

 (6) 1ع اطناابطلو همموقتك زم عما هغ زن ؟لمتو» علاتلم 916 3 مءءاتلصع هل طمسعز ةمععااتمع ذم زن ةعدقت تاتا مين ؟هدعلوم مجماتكت هع

 صام ةةددلومم (....) ةص ةقدموتقاتم» هك 1لعقم: طف ععوععلبا اهوبعع ةقاتمو كم2 طلق او انستوانع اهتسمن طف 5ةوت]116 نذل لق, ءمجونعل جتاط

 الع عدم ه2 عمماتال اال, اف طعممرب لع عانمص لعددع الدهأ هانطعاتانأعم طق طتراقع عا" 116 بدل هاتستمو زك هنعمل 10
 (7) 36ء مماعم ةطمنلا 1016260 5008 08 عل ذك

 (5) فقاعع "ةملحلتسمدتملل 1همعم"* هم امغمأع ءوللف النعرات, النعل ةكلع طلعت أ اطععع هعع ىاثآا] ءءاقاتمععد هع لرعتع م مدل ق]انك18ي طقءواندع اطقت

 كانك ممتد هنع امدح, ؟لةعوقعب هم !هدقم. انديحسطلأ داء خلممسك تما, ثخلل, 8, طوسصلم»نعمأأإل, ق دععوعممل ذطم ماهل ص اطع نمانإد

 0'ءاهن هقلاغل قمم جبوك لع ةمف جانم ةسعمافل 1مغقمتف هج مل كانوانكأ 1936, ؟هع ادتع اهلعع ةنعهئاتمس ذه 11 هغ اطمغ هدصتع 1همهثلتم

 15 زماممممتتاتو ام اعأ] اطمأن عداد زئعوعم اهنعا هد كال 8كوب 1940, انام لعمل دعداعسمع زك منطاأت ل6

106 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق د سلدنألا اد ا 2 يا هديا و و20222 ا كاع ترجل داو ماكاو تاجا 21عزو رمت تال ياس هدا تاياك ها

 “16 ازرع زهد عمل هز“ طعمتناج ذك 116 همالت1ت هزت عمعاك 4]] 0انع» 126 ىزجأ» 67 عر 11117 0178510, 317:
 زل فج ووانم“' ظارشك 1!1ضلا1 13 '1/1أةهسسن0. ]محا اكنمق 01 5ءالالاع“"

 طع ماتمموع 0غ اطنخ همرصتساتس 1 ءولتمس 15 ام لتكعمل عر طمدتب مل ةصلهتلتك ءممكاتأات18ق 086 01
 طع مموأ اص ممانامصأ مملصكك اص 815 آمكماع'د م01ن6عول اطتملغم8 (1885-1936)

 60 اطلق هال عار بع طقكم عم عاعل ةمصح طلح >/هنلعو زعمت عدمأ لهنم ؟طتعط ةنع عالم 0
 (طعدع هعمتتتتعد 04 خم 0و1 نوتقس طخئامتإل, ةص0 ةطقلل, ةصهلزتدع طعس اةجماطعم هدر طتفلكم ع ذه اطلق

 03ه 2 011 ءانعاجأ هك و12101 01 طع خلقا مائعوعطتعع ]2 0101 0010107.

 "طلت 8135 ]مكدصأع 1011165 5 10 2 2699 0150097 هلقن, 10عام 1 عامتم2 320 3266[26062 1
 ثاآ- قم 0ولان5 م31:21161 0 طع 115ه 07 م1:عوعتا» لدج كسل 513+

 1. آ8ظ1هععدماطتعمال

 8135 1[مكتقصاف 2ءنعج (1936-1885) ذنح ةملهطدكأت 02 60033 طقم هع همد510عع0 طإن ةلآ
 مماتتعمل مدعاتعم ذص طع مسهل دونم 2ةعانفس عما ةق ''1جلطعم 05 اطع طم 1 110م عاطل“
 (131غ5. ثمدتل 1983). "طع مسموأ ام 01ه 21 مان1:6 12 000162220131 ثش20210518 8 1ءلأ 5
 ءاعطغ طوماعو-(طتعع هز طتعط طقتتع طععم مادطاتمط علح, 8229 مقصد كءتماك ةهن 2 ماهل 08 0

 ةغلعد ذص طم ]1 طعقتوت, ظحلل ه1 هماعد ذه دمه عضم ؟بطتعط طقتنع زئ6أ ام طء دطيلتعل 7,

 رتن5 مواناتعو]1 10عول 0 هدتعمعمستسع اطع ةءمدمستع, 00116ع2] ةسل هتتلطتتقل لعرر عار 0 عع
 ءمامتلك طع 1عءوونعروب ه2 طع طتمامتعدل دعسمتتت ه2 خلد فمصلدتسد, اطع 5طن0إن 01 ؟طقأ 6

 31هداعتس هناطتول 1ععدعإب انمماتعد 6008, هصل طع :عزةءاتمم 01 211 هعهاتةلتكأ 601163, ا[
 هن ه3 ©تمامم 106م1 عمدت طعوعتسمدز ا/طتعط اططصم0وعق, 50م105 320 :عزوعام. آج ةطمتتت طع
 لتكأ مم 02 2 معمم5”16 طتقأمتون ةمل كناذتتع ذم 010م م ةنطزومأ طعس ؟/لتط عاعواع# عمقع.” لا
 15 طعاتمم ممأ ام مممغتمم طع متانعلمسك نمتكمدسصتاو لعاعمستمعل 6: عمن لتمأ ءءانعامد ؟طتعط

 طقم ةدعتماعل ةذصعع اع لفحص هك طع ممم0عرد واقع” ©

 طرورط طنح همدامعأ دتاط طع :ءعلمصملتوأ اعهلعمعأعد هغ طع طءوعلممتمسع 01 اطع ا,ةهاتعاط
 هعررطتتإل ذص 5مدتس, ]هكقضأع عمم5ذ هج م ءامطورهتع طتق مماتاتعدل اطعمتجت ةصل ماةعاتمع. آغ 15
 لزعقعسباا غم قمل ةصعمط عيعمععو ذم طلق طتصتتمع. طوطانع مماهتإن, دعاك علتعوتعلا 1656ه ءطعت ة
 «تةنممل هع 211 69م1طتاتمطق', طع طععمصتعد زدككو]اعل ذص اطغ ةمله1نحتقم 22002ل15أ
 ممم عصعاتاب م طتعا طع 11 لعلتعدتع طتق ةنعمعأطلب 1عوماتن عمق, 501013, 1285 220 طخق
 انكم. 15815 201ءهلتدم 15 :ءزوءماعل, طاتغ اص طع 1256 لهتزت5 ه2 طلح علقاعممع طع 15 0 5ع
 ةصماتكت ةمدقلاو' ؟ةءمعمتععل هسا همسصعل 8مصموةوت طعم لعمغ ه2 رنطقغ مدلل طقكع طوعط أ
 5ءماعرم طعز' 1936, الق دانا مط 011151211 801/6111102610 11 1( طفل ممأ طععط منن طع 011151عقلع

 01 طع 5مدصتما (ن011 نأ
 0 ا ا

 (1) 08112, 218 اضل 246 0118, ]1.آ.. 181دع 1نكدصاأع, [[1له ون هتسعتاع لع نص طهصطتع هت علان 8معوزل1ق, 8ل. لع] ةلياماب 1979, سب 7
 (2) 12111151 15. "81 عصف سعاستستو لع زلم زن 12090 ممم زن 1ع, 1.100, زابصتم لع 1990, مم
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 000 "11118 158201718857 07 مل هلا خ15

 1111 580017813 017 خآ.- خلا ]د خ]آ15 11

 ظاضمت 1011 خلا 1185 201111010

8 
 1/1ةم1161 طتزدنتم ع1 1

 11ةمانف] سنت

 ( م8512

 8125 ]ه1 هام طءمعج (1936-1885) امد اطغع فمله]ت515 01 10033 ط1قق 56عز2 ت025106160 طول

 لل مهائعوهل مدهاتعو ذم طه ثصسلدطسكتقتح دعت دعا 35 "ظةنطعتم ه8 اطغ طسلةلاتكأقم

 آ1هرمعا320' (1ة15. خماتل 1983). '1طع عاتعواعدأ آعاتتع 112 20116138011 فصل هل1ت513 225 1ه1أ

 اند ءاوطغ طهماعد, اطعغعع 02 بطتعات طقتتع طمعا مدتطاتعطعل, 8229 ممقتتتت5211 ماك ةمل 2 101241 01

 1280 165 ذم طلح مالك ةنع [طءقتحت. ل1 20165 ةصل مص عما ةقلعق 1ص 203: معتصم الطتعا قاع

 عا 1م 5ع

 116 مانام0356 01 اطلق مةمعم 15 10 8150 نانأ 10 7طق1غ ءاناعطأ ذل ثت0لقلانك 885 طءعد اطع

 مالمأةآ1 ممتع ذم اطع مداتاتعدل (اطمانعطخغ 02 آه هصأع. '0'1 1عق]156 طلق ماتكزت056ر 11 1/85 60655317

 ام ععاطغا' هل همالععأ 2 8000 لعمل 01 121ءالمأ ]1112521016 ه2 ذآ ثسكق]ت15, (طتمات عطلات 5

 طتمامتتع ةععد5. '1طقأ 00ءادتتطس ءاجاقأتمم 701010 5ع ةدماطعت ةمه])ز نعمل غم ةداهطاتمط 2 لل عمعما مقت“

 هلع 101 اطع مق21005 01 8/ادك] عدم :تان1ع آلا 001 037١

 ا  تآ
 0 84 (260880819), الزوم الاوهام ظلبعداتم»ب آمداتابأاع هل اتصتل ءردذاإل هأ

 م50 اتهمطعاهعزم السمرا طاوععامم هك 3هعأو تناسق (2عواعم هع ©رصعأا 0غ 3 ةابزانمب 3مقللا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 م2220 نس اسال م سم اس م اس ا

 ةيرظن لالخ نم سلدنألا دادرتسا
 ةيسايسلا يتنافنإ سالب

 وريمور ثيور ليونام وير لد وناخيا ليونام

 ىف ةيسايسلا بازحألا عيمج لبق نم «مويلا سلدنأ يف(18/24١-5”97) زيربب يتناقنإ سالب ربتعي

 ىف ةيصخش مظعأ انل كرت دقو . 2١1917 ليربأ 1) ©« يسلدنألا نطولا دلاو ١ يسلدنألا ناملربلا

 ١؟٠8 هعومجم امو ةطوطخم 8179 ىلإ ةفاضالاب « ةثالث اهنم عبط بتك ةينامث ةرصاعملا سلدنألا

 . نآلا ىتح سردت مل يتلا ةيشماهلا تاقيلعتلاب ةئيلم بتكلا هذهو : هئبتكم يف اناونع

 يتنافنإ سالب ركف يف طاقنلا مهأ دحأل سلدنألا ليكشت ةيفيك فاشتكا ىلإ ةكراشملا هذه فدهت

 خيراتلا نم نورقلا هذه ىلإ دوعت ةمخض ةيملع ةدام جارختسا ىلإ اندمع كلذ قيقحتلو ؛ يسايسلا

 يمالسإلا دوجولل اًفلتخم اميوقت عنصن كلذبو « رثكأ ةيملعلا ةداملا هذه ليلحتب موقن فوسو يسلدنألا

 . اندالب يف

 ريرحت ةركفل زاوم سلدنألل لوبقو ريسفتو ديدج فشك ىلإ انوعدي يتناقنإ سالب نإف كلذ ىلعو
 . ةرصاعملا سلدنألا

 ( لالتحالاو  وزغلا ١ ةيضق يه هلامعأ يف يتناقنإ اهل ىّدصت يتلا ةيخيراتلا ةثداحلا تناك امبر
 تاعماج نم ريثكلا لازام ةيضق يهو «هرصع يف نيثحابلا ةمدقم يف يتناثنإ فقي ةطقنلا هذه يفو
 ْ ْ . ةداجو ةذفان ةرظن هيلإ رظنت مل سلدنألا

 دقلف ؛ اهلافغإ نكمي ال ددصلا اذه يف قئاقحلا نإف مويلا سلدنأل ةقباطم تسيل سلدنألا نأ عمو

 لبق نيملسملل تملستسا اينابسإ نأ ىلع ديكأتلا ةرورض يتناقنإل نيرصاعملا باّتكلا ضعب حرتقا
 جامدنا نع نوثدحتي يوجالوأ ويئانجوأ لثم نورخآ امنيب . ( لالتحالا ) حتفلا ةركف نع ثيدحلا

 ةرتف رابتعا بجيو . يركسعلا لالتحإلا نع ثيدحلا نم رثكأ ةيمالسإلا ةراضحلا يف سلدنألا ةريزج

 .ةعئار ةفاقثو ةيرح ةرتف سلدنألا

103 





 لالخ نم سلدنألا دادرتسا

 ةيسابسلا يتنافنإ سالب ةيرظن

 وريمور ثيور ليونام وير لد وناخيا ليونام

 112 100 1711:غ-017 خ1 خلل ص خ1 ال5 1

 ظاضتد 11! ثقل 115 2011111 07

 ال
 اك ةصانعا طلزومم 0ع] 10

 اك ممتتع] ل15 210



 تك مت س1 ا وم د و ارح لوك م 11 فب لو و د نن ج 1861016 هلل فذلقاعا فال - شح 05

 ظمقلعوب ة/11ئعا 0ع :

 “[]0و 8هرتعطعتعو زن 12 ةتعوطاجةعامد 0ع] دنع /ةلعمعتقسم,” زن 71150611 ة213 5ةطعطخد
 6 نود م1 (17 ه1 عدعأل, [ل017عطلو1 اه 1984).

 1هداعور لاتقتمت 1615 :

 1[ عموم طاعلام 0ع 0طحعاق, (81عا1قب معمل عيطنم فلكمدعم 25 61 5ةط1م, 1988).

 انعاعر 'ططمسقم ال :

 - 103 عواتمال ة20 50ءاعاب آم 816016ج/01 هلعسعأو ((نةسص ط0 عع: طظقتتندتل اآلن تن
 طرعوور 1970).

 - "آو [ععاتعوك طلل1ةحن11635 ةماعو )/ 0عدمانعد 06 18 تمدوان3[15ب** لص ظل "10د هل
 1750 ةلطلك ءاذوألم : كما ععع0عطاأعو 3' ه0م25ءعءاتعمعأ35 0ع 12 ءمدوانتكام 0ع 7ةلعمعتةب

 2 7015. (17ة1عمعأق, 0عمعتول1 0, 1989).

 00003, ل 31غ :

 '[طع 1ءهمعاممطصعما 01 طع طوسصتلتبت ةمل مقتتتقعع دط ظانباممع ((0ةقتطتت0 8
 نوط طتت 08ع انما ءاتوأا)' 2[ةوكر 1983)

 1102 عار 50118 جان ت21 2 :

 (عرقستعم تمص انت م31عموصلةلان51 0ع] تان لع فالتعدصاع 9518105 6-11 فلل عقتتأعر
 00 لع كطمتتن05 20م عأقل, 1988

 8310عتمر آءانتك ل. نة :

 1115هاته لع ظكمومم ا/اك38420110(15002, 1989).

 قل

 “81 عاصم 71518000 0ع 101ع00 ز/ 105 (عرتتاتمتت05 طلقوصألم205. 1205 50طاع 1
 طعاعمتعمعأ0ل20 لع 12 معصتسمكاتله 1طعتعقر” 00103310 8تومومم - 1(ةلئقمم لع

 م006010ع12 1546016921 ( 0120200, 002830 0ع 12 فلطقسطتةي 1992).

 اكتم, [مأوعأ ةفعانقال :

 “الدم ماع ما عامعأنم> 061 طنوس 8كمكس1ل ضقت هل تأ ةسطتغم ن1,7]10* 186915645 6

 طواتنلتمد ثلتذعقستت05, 37 (1938).

 "100, ل05ع :

 ملعمأب آهض 10ه قعأ0 0 اند 6قطقت 8ءادلقل ( لع 1245 5 1305) (701عمعأقب 2118010,
.(1992 

 101 ط عمار طلعنمع :

 (0ةقات11]م5و, 5عم01عقزإل ءماط معوتش205 عا 15 1اةل15 166016981 (؟7ةنععامطقب ©11ب
.(1990 
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 وو ا

 تاءاستملاو تايلشلا ري ةروشق + نيلدتألا + - يو هنت ل ا م ع ل

 1ظ111114 21

 4اودقسمموب 51ةددعأ ةعاعم :

 طمط]ةسصتمعأم زل 2015ه عأمم ةد ةاتتن لع] خل- خصل ول ان5ك. آه هدتط ةعامط 06 ان2 مهتك 6
 ظنوا, ظعامك, 111 هممقعتعدم لع ثعوانعإم علم 34عل1عم7ه1 ظكمفصسم]8”” (091600ر

.(1989 

 1 دعمدمدو, ةدلعع هد طاعععع (انععال 0 :

 “اتت عداتمل عأ 50عاعاع لدصح 1'ظدمدعمع هرتعصاملع هلي 8/40زنعم 28ع” ص ل. 7/1ءانقل ةضل
 2. كوما1 271116, هلك., آب طمطسصتمسع ءأ 1'طظولنت هن 3160116113266 تأ هلت 2عوعطع 0م عطأ

 (آالم5, 1131505 لع 0*1 عطخر, 1981.

 8 دججوسمم ةصلعع, طول ءع (ن؟ءعووزعتم هس طاععسع ةدتعطقت :

 آع5 هطقتعوتت> 11011 0 ' كل -فذصلملال5 : 8لقام116 تأ ةقعط8010عز6 065 طاتكاتت لا
 د10-عوأ لع 1' ظومدعمع. (8120110, 255 لع ؟ءاقووانغتر 1988).

 18 دعجدسممر فن0 :

 81215055 0" خل - خم لةلان5: 8361196 20601697231 تأ ةاتمانأ165 011 26112161261 5
 1' 8دومدعمع (013عصاقلع, (0420110:7/353 0ع 7ء]1ةموانتع, 1992). 7.

 ظلال عار [تعطقت0 :

 مرت عام 10 1ناقهطم طم طع 84ءعلنع791ل طءقممل( تندصط086ء, 31355: آدصدمل
 111117ااوز17 طاعوو, 1979)

 ظن اجعمعر اقسا 117. :

 “تا عداتمال خعتموزناعطم أح ظدماعتم 5مدنم : ظمصقتم هنن [؟اقصتنع 0 عامك" ف5
 01 الطع ةخدووءأوأتمال 01 طسعاتتعمل 060 عمه مال عاتق, 75 (1985). م. 479 - 09

 © مهالتسكر 10 ععان :

 ظوناإل 24علنعالدل 5مدتم : اآلمتأإل 1م آ0117تتولاإل, 1000-400. (طمدلمم, طن
.19837 

 ع عووأ هدا طوس © :

 "فوتو, هر د10 ١) م01ةستعمأم : ه1 ةمم116 06 15 ةتقواتعم10 ع2 2 1056 095
 50طانع ع1 دن عواع معدتسفال لهن, ''ةسضعمم ءهأ 12 8000 54علتقب 9 (1991).

 0نعالامر ةدغمصتم 113101263 هد ةسضامدتم 15-6011162 62عم28 :

 "ل2 1هدتصمعا10م2 0ع ابق اعاتتأم110 10م عا120 126016ه/1 : آه وأم 6:ةصهلنسم 0ع 1
 620ع2 811151322 2 128 000وان15ا2 2ك( عالقصد,”* 0م عتقك : طعوتعم10ع1ق عدموعتمل

 13 (1كنانعا, 1989).

 تن ءطتحتر 1,4011320 خل. :

 1 هططقن 5مونض : 0 00116دأ هلل خدوتست ]20ص ( آ.مه0لهج ةقل لعوب الوداع 001608
 تاق مطمقم ةصسل 8211. 1991.
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 2 14 ا د ل 5 م و دو اذ قخ نجزم ناد ق5 2 كان و ت11 كاب يتلا دو كا اقع زا نم نا 81م1 دجال ماآاعت نذل - مخ 5

 حكاماطتمع همان1ل طع ممتع هطا1هد5 (طقأ ةذصتلقع م10ععووو5د 1001 ماقعع ذص اطع تكا

 اةمقلاتمم, 001110 86 طانأ 00ءابططعالا اطعم. آم 6هاط انقققأ 10115, 0116عا1ع0 تالا]أ116 131186 5

 مامستمعما اطقغ 15 ءمسقأا عمالعمتم ءداقمل هه0 معاتعتماتك اصكاتطت 10دك 1201060 طع ةطقمع 0
 الطع دعت تتاطلتع. مععءانا أنة 36005 320 ةقواطت105[112 01 ةطانا3112010152 1735 2 10111 01
 زج م0هةامصأ ةصل ؟هضس ءوعطتسع مطعم هام علمم اطقم 535 اطغ ملطف ةانزتع 10181 ةععانل اتهم 01
 دنطزءعءأ ةكسكاتس مممان120ه55 طم (طعتمأمس 5موتم, ز8عأ ع ن20عقواقطل اطع ةلننة002 01

 8/110ّز هتك ممانعأط طعاتعت" اطقم 184غ 01 1117

 طاصقللإل, هض6 01 طع طممعتتاك 0هآ طع 0عاتب ةعطغ010عإن 15 اطقأ 16غ 2021ععوق مموولطاع

 مع10012205 01 ثملهتسك] طتوامزإ' اطقأ 15 535ع0ل هذ 2162181 تاتا: اطلق 26377
 معم001252605 تقصر لق انك, 6ع هم22م31ع0 غ0 اطع ه0مد؟عماتم221] م0111 ةهتتل كاع
 ءاتتمت010عاع5 اطقأ طتقأماتق05 2866 217835 1560. 01 م01:ءاد 130 :عاعكوصعع ام طع م10ط]ةطط 01
 هتلطنتهل نممدأ1ا1 هد 15 2 ''521عموصلةللنوأ“* معمم ©0017 ةتتصسع اطغع تاتلاتتتة1 113151011231012 01 6
 مانا 21102. 101 50012 نانا عج, اطلق مع2100 ءءاع20عل مص 711 نمل طع كمطحم]ءاتمل 01
 طع مرمءعود ه2 1كاةستعماتمو ةهددعتسع دم طع اعماط همدان. ]دق 202823:3, ه2 طع 0
 طقسمل, همهم“ تع طع 221عمدملهلسمأ هه ةءعاعملتمع عملت 756 ام 825065, طمرع 15 مماعتنتقل
 ىالعمعع, اطهأ اك, الطتعط 50ممهاناك اطع ؟عععاجعل 71مل 012 2 هكتآطتسقل طتعملع اص اطع ؟عاقت 01
 ممل ها اخمطسقسم ]1. 1ع معرب تنآكتتق]ل كطتغمد0108165 (2023ق23 طقك 20 1255 اطقتط 51ععاد

 م1355 [ءاتت معاج 711 ةتل 1492) 12121عوأ 5ئ6 2621156 156] 12156 اطغ اكدانع 01 015[ 1 نتا
 01 طقموع ةمماوامع ام لتقك عععمأ مطعم متت عدق, 8 م10طاعم طعالعت طعم ع طعوموعطعل ذص اطع
 طتقامتتم عقجطت' 05 ذل- خسلولال5. 00116112 ةطل هاطغتم 1356 0ءعر20553160 اطقأ 1216 ؟هطقق
 ممااعتإت 1مامك ىاتتكلالع اص م10ااطعأدل 71115 ععق ةق ]داع ةق اطع اعداط هعصطتتإلا 7طقأ 0065 اطتح
 اسصماإت ةطمادغ اطع ردلع 05 1ةاهستعدتمم» هنن ةعوطت2هنمت7 االذنط :ععمهل 10 اطغ ؟ماتمعت
 همدقعاك تتح ع معدلك ص مها عقل هدلمنتع ةععرمم 1م ةاتمم6[01 ظنعطقتل ظحسا1]1عأن5 طماتمط 01

 دامززب مدح عرئتم» ام 1كاقم و 1عومأ طع كعمصم ]0 علعقل كمت هع عدعم 15 دان ععموانجبوق7)

 تششسس سس سس سسسيييسسسسسسااااا
 04) 50ذل14 01011811882 !.101811, 0ىوصستعم ءتنوانس مةلعممصلمأانثأ عا وسع لع قلتءوصاأع (5ذعلمو 0-701) ( خان مصار هزه لع

 65) 0 اطمجتسعتما,ب 1988).

 35) 1 6150881 مطمن 2 ت ءواتمالب 5'8]2028 8ةاعمةصلقلانكأ مععتمل زك ممعععلعل طرب م 'ععمملهلاندل" مععتمل ةءاعهلتسو مهرس 711 غ0 56
 (36) 1م ظانااا 1 تموج دتمس (0 ةدلعس اح اطع 81علنعجول هءرخول (توصسصطعتلع عر 0 0 اعميو, 1979).

 7) 8 محزن ىععاتمم هد ادع ةععا عمامعإل 0/ ممانعرإ هم م ه100ع] ه2 هنافسد] كدقمعم ذه ءعصمامعتور (تلعصعتم زن ةداكددعق د هل-157وصم
 831ءلتعردل (3/دلعل, ةاتقسعم, 1992), مرو. 156158
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 ع

 ثاءاسطعلاو تايلسقتلا ب ةووق : نيلدتالا “ردي د كد هكا كم

 1[عول 01 0116, 201 عمال عل 2 7م1عد]1 تتم معد اعاتل 01 هعقتت 22010, 535122119 هنت 20-
 ةماهغممو ام اضتتعداتمم 01 اطع ىاتتنعأتتتع 01 طع هندكأ عادت10 اخ 15 0ماعول ةهتاهقن 05

 (59201ع5, 1؟هعلمتتج ) ةهصل الط موه: ؟؟عواعل ءةئاطعن لص طع قمصصضتمق 02 911 طع 1108ة-
 م15 هدن , لص طع قمع 02 منصاعاأمةلاإل هالعل ءدصقلم , اط اطغتت ءاععاعا عا عوعماتمأالتا ع5 0

 طع اموبم همانصعل102

 اهلا ان طع هعداطناتل اطع م1006و5 01 1600101118 م1ع-ءرعاكاتم ع آةاقطتنع 721غ طخ
 211212 معا عالأك 17735 201102211260 هق مهتأ 05 اطغ 015009عاإل ةمل 1017طا015ه7 م10علان1ع 01 طع
 1[ عمد اس1 عام م10عهعو5 15عا6. 'ططصق اطعم اصقاتننع1005 01 اطع 8عمد أ سصتعمام 085 08

:6 (1272) 

 [1غ 15 010616ع0] اطقأ هلل طع م10معتناوت 0هزبدصعت5 01 0ةطتتعاقب 20غ هدلزن اطموع انناطع ع
 عاوصتكر, طاتغ هلك طع ناطعتت [عدالعمأك, طع 220غ ام كعدص ةنتل عمدت طع ليفتس مع 01[ءطغك ةطق
 الع اة عع ةصل ددمملا نت عدنأمم هقصقلك 04 اطع اعنتأمتت 0 0ةطسعام, 50 اطقأ الطع 7ةنعن طلال
 110 هبتاطمالا ا!ممعلتسمعمأ زادكأ ةق لأ 2103م0 ذص اطع نتنصع 02 طع 540ه:5. خصل 1ع( اع
 ةهممم1100 1ع اج( عتن إن [مطتتلاقهم غ0 ةدعط 026 هك طغ طقم زكر زانكأ ةق اطعإت اهجباسالتجت طفل ذص اطع
 انتصع ه1 طع 810015. 1ع 08لعا [اطع ىان17ءزلماك ء010دعاتنصسع اطع 8عموتتستعمأم] غ0 51626 اطع
 مممميضنعد 01 الدموع رنطع ل0 م0غ ؟اكط ام هطعزب ةمل عتكتع اطعم ام تبطمععبعتن 7111 انمطمآل
 هنكامام 320 دعاعاتطم11ج لدن. خصل اك هون 550010 101غ اطغ أدتت عقم 06561 (2©3عوتاتتع05)
 ام عزحتع اطعم 7/ةنعان ]عا اطعمم 101 ءاغ اطغلتن معاذمدك هلل 6عالاطتمع اطغزن طقتتع 10 اطغ ام
 ظنا عتتس م16 7ع 00عام اطقأ د0 هع لقتع ام ماقصأ ع2ةمعااسع أ اطموق اتتتع21 ع0 ماقععد طق

 نبمرع 101 عئعملو. 1طموع ببطم ده مامصغ 1هغذغ طع اهلععم مع طع زنمي3)

 آل[ 15 1ساع1نعواتس ع اطقأ اطع صعاب ن1 عنك 9/ءالع هقتعلالا 0 ماعوعتتلع تماس ع كات هطلت
 ةهتافم ععطم عاام عقدت للم ع 7ةغعتن 2110هوطمم, ؟/طعاطعتت نط معا 8[دداتنم 1111821015 "عام قتنتعل اق
 ادع ةتعو هنن مما. '!طغ 00976 243 189 طععم 2 1ععمل هدغر ازتاط مواتانعد] 07تتامصعق: ذم طعم
 011 ةممانممات 02 01 7/ةنعال زن معوب ةعالعتك ذص هدنلعتن 1م ءامطاتما اطع المعاد ةساطماتاو اه
 لوما عاو 01 117م ولعت, 20عمضلتمع 10 ا[مدصقم 139. ملكمدكم 26 (ذم طلق عقعوأ اه «0لعر طع
 مزعاع دعم لهكز (مملع مدتصم م ةوامطاتماط اطع مادنطاتع مهئانتع 01 17 ةانك ان20م [ظهمقتن آرقحا ةقل

 اع اماعرممأ 01 طع اكتم لص 0مم0وأ08 ةهإ/ م1126 ةم10م11200 01 اطعألا 1.

 1سقأ ( 010

 "1ع 210061 01 هدمصقأ نمط 01 اطغ 10عع مل 0ل01ع ةععد ”طنعاط 15 :عم0لعتعل مهلمقط]ع ذم اطع 15

 لع 8ع ءاتستعمسام ةصل هاتدعات 2ععمر205 04 طع 1جمموأ هد 01 طع كانهم 20111015 نطوط كاطع طع ةانطز60أ

 حكتواتسا مممان1 أهم 0ع ةذصماإل هم اطع 5ءان1 عصعتا انمتا5 اطعزن نعنع 200ه00هتمع م10110ع5 2 مملصأ 05

 لعمدسصتسع 10+ :عممدكألعمتمع اطع ءدماتعع ةمكتاتمسد, اطقأ 02 1ةغغ ةماتودتاإل. كصسممع اطغ 5ةلتعمأ

 ةاعردعما5 04 طع 12122 معللتعالوت اعهصقل اتمام 1 طقتتع مماعل 1) طع ةلزادكام علا 02 5ءاال عدطعاللا انطتأك 0

 معاوةتاتسع ؟ةسنلإل ةهمل ممالاتعول ةاهنعأان1ع5ز 2) كمماتستنلاإل لص 1218300: ةه0ل 3) كتوم طلق

 ةمومقومقما 1غ 10112221 ((ة:2 ةزتكاعمم, ؟عات عمان5 مع60عزجأ5) 3200 1011281-201 (01ءاقكإل [6[328) 5.

 (32) 0 اطغ تادهمعم مرت ه اهتاده] غم ج عبتاف هجملفأ ه2 فصقل هرعمم ل ةقانممر عع 111013145 1. ]101 "امك (ءعدت عوق ]لع ةنتأ1235 ةقل16ق ل
 لععدتعع لع آه همدوتتكامر' زم ظص (هددنم هل 750 مصلح ومتتم: ةضاعععلعمساعو رن ممفءعيعسعأوو لع اه قدوتوام لع ؟؟دلعدعدب 2

 ماك. ([7ةلعم علم, 0ءعوعمهاتاهن, 1989), 71-1.53, مم. 67-68
 (033) 18عمتساتستعسام لع (0دتاططسعإمب لبحم '!هسعد 1هداعكر ءل. (8ةسعتقب ةعدملهطتم 4اكمصعم 3غ أ ةةطتمر, 1988), م.
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 1 ا ا ورام جا 3 2 ا رب كل كيما وفل ها طق طالما 8عام1ع دنت خذكاعت ذل - خم 5

 ممل ماجن تصللك1060 ةهح انتطوانتط لعل 2101061135 17656 201 لحن1) ىا1)156:ع0 هل ممتع

 هانا "طع ؟ةطقلم عع ععمفتةلازت ععمماعل ام جمطاعد, ىبطتعط اعلم ام همم اطع 20002 01

 اه م:6ه-عمدوانعدأ ةطقل هك هم اهل1710118] ةدادنع, هاناك10ع 02 اطع هلق ةزلواعتم. ككاعان ا©طع

 عاما 06 1276, مقمدعو 01 81110عزدتنك 7عدنع 272090 غم اطع طالعط ؟2116زئ5 ذص اطع 3/دعتمق خلاق
 000 8ةتجعو (0010, 0م, 0311053, ©113031ةوأ, (0021510عد5, عاع.), 7طغانع اطغعإل عقم 5ءامغ1ع0 لطم

 معواز-هدص0ع0 هلودعتتمم ىطتعط مضصعل 2 2ة5عمل ةضسل ةلصتستكاةنتككع نصتا ع

 3لمدغوسعم معودتم ؟7دلعمعتع. "طع ؟101عدعع 012 هنماللط اة ه011ةناما15 1201160 3 263797

 ءامالتمد هغ 3/0 عز ةنك ذص 129025).

 آم '1هدتئ5*0 دذد0ت' 01 ظلعمأ, طتعط 1 طقكع 50-100020 معاععمأتالع هج طع 0697ء10ماططعلأا 05
 اطع هماعمل طئقم / وقالو ءماص ماع, طع 205 طقغ اطغع (نطمقماتقصق ءهقاقطا1 زعل عالع

 ةعتاعاتاطلاه] للكا12أ5 ةنمدمل اطعم مند, 02 7/طتعط هلع ء011عوم0206ع0 غم ظماتتطممعأ ش0 لق

 0ة5ةك. '![طغقوع نقتتلدك ؟ءاع ان ماعدلا/ عمضأعل هنأ أم 8عقم11م5 01 1516205. 5026 5

 عاصمتسعل 0ع هج هبطتلع ماتا طع 0عواتتعأ105 01 طع 101101 021/8 5)لةأعط2 (م11521123101 01

 اهصلطم]لتصسع هس مةتنمعا] هاتمم 01 ع105) همماتساسعل 8/0 عزدن“ 5ع عطلعلا 17/235 51
 لور

 1ع 18/10 2ق" نقتكحتت هدلإن ءمن10 ىاننالالع طع 01260 ةطداتتعازت 097 ح غعململ 100 ؟بطم

 روك دهالاتسع غم 1عغ ادع 010 50ءأ3] ةط0 5مدنتقل 0:عدصتمة لم معاقأكأ, 12 طع اقاععقأ 01
 0011ةءاتصؤع هم طتعط 1615 258 511.

 لطبخ ةلك5لعز ونت 50علنعازت ةسل هدلطبتع اد اناس ولا 7 هلع مععأ ؟:عللععاعل 15 1ممعااتمم ل
 101091 5ةهءاعال. فلاطمان نط ةطع (نطقماتقم 21 عنعال اطغ ةهعاقهل ةانتنعأتتع 08 طع 0114

 0ة59:ةهق, اطعإل مه200:نلعدلازن 010 طعأتت طعوأ غم عامتم ام ءءلماتمسع 8اتكاتنتم ةعاقم ععات عاتق 01
 7061 211هءوما ةطل لتكاتتطاانما. 11عهرع 76 هطقعتالع اطع ةلكمتت 01 اطع (0طتخماتمهت 5ءاالعتق م
 ماعدعاالع طع هانكامامق 01 هلع لتمات أ طاحغأم» ةقدذعتأ 2115: هع اطع 8كتواتسم طق ]لمماللال اطغاتلب

 زد اطع ماع عوام 01 طع ةعمهمتمتع ؟1ةطتلتاب هل طع معجب اططصعلمتط. 7ع طقكمع تع :6عم20 0
 1هزتت21 ةصوانعكأ, طعال ّذط 0دملتق ذط 1244, بطعم اطع ها1لعتك (ه115) ه2 طع 84دكاتست

 ىرصستاتملاو) (عواتقعل هع أم طع هقمتتع ه2 طع ةرعص (اهسله) نؤ ببونعرت9 7 طعرع ة[هكاتسك

 مرت ةتصعلر اعزب ادت ع3د160 هك طهكمدع, آد دالواعتمو ةجم10م112660 أمسح 1/[دة]ذن05 طن طل كة

 طق ةمرحممل هن ععرطعمأام 01 لتكاتطدأتمم عع همماتمساتعل ةنتل اطع آهدححتتلهنع 355م 01

 رتمطام لهم ةدعاع غم طع (ةعصمق 0ع ةومعوطتسع (1ةصع 04 اطغ 522 ةععمق) ةعوانتت عل 201ععاذص

 اه هه مم01 01 ونعم لمطخت. 1طقغ ددعط همداتساللاب») اص 2 1201 15 ةغعدأاعال إل طع ةعط

 06ه طاتاقتزن 01 تت عداتما اعاتطتمم10 مزن ةعماءووعل لط 4ةعوطتخمسك, 20غ 0131597 م2015 05
 (ةععوتأودب همعمعطعر ةلططعس ةسعم) طتغ طمع ةططم0تةاممالإت نتتتتك 02 72162 (2001, لتلقم

 سقيم و )00 ةعومرتطعاةدذ, طع 50عا121 هنعدمتمد امم ه2 استعدتتمم 85 همرصم]ءاعازن ةلاعتعل

 هك ءةضقلم تطتعات اطقم اص ]واهتم انططعذ, طععم هننعدصت عل ة10مع ءاقص ه8 نتطقل اذطعذر

 (28) 105132 10180, "ةوطبع هيلعمقفمتعما 200081 لعا اعصئامتت 1 اهدقطعلسددعمك لعا حمانا ةعيعمت رمنلعزدم ره 8[هصافصعو ؟/هلعمعأع
 (1291-1286), ةاععور 7 (1988-89), 95-14.

 (22) 10110, ةلعمأرب مرح. 197, 208, 5.

 (30) 0 الع ©ههلأق انسفمأ, دمع 1110180445 17, 01:11, 1مل عهاتمم هيدا 5نعأءارن ذم 81ءلن عمدت ؟؟هلعم اد (تمسط»مل عمب طقضسممل آتوزة مل
 هلازن ظوقممر 1970), مو, 233-34

 (031) 0م فيوطتعسم ص تسكت اتسع 35مدهتكا اهتوهاتمم اعصتسما هون, دمع [طلق., مم, 2217-9
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 هتناراخاولا ردك ادقنلا يبان ووقت تلاتالا" - ني وع ك1د ابو جت اةا شح ول ل

 1ع ماطبنمد _ لع 18عموبتتسنعمام عع اطع 168مل ةمكاتتتسعاماك ؟طنعط ؟هعم20ع0 اطع
 اهممقآ متم هاتمم هغ طع اةصلدعدمع هغ خل ةصلدتسو ذمغم 02غ ه2 معو حطمتمامم اتم علورصو 26
 '[طعوع :ععم1ل5د هدنح طه عمل مد ةصلتعمغممك ه2 طف مدع-عوماتمع آذاةضتع 128205ءومع. "طع

 تاتماتممك م1عوعاتعل ةطقلك 2ج016 هع 1عوذ اطع 7ةئ' طغت 8عنع ةصل 56ها160 2106135 5 اك
 اطعزت هرنع 8ع معدم طقس عاك, ؟طتعط ةضاقت1عل اطع عواوطاتحطسعما 02 ممعاعد هل طواتصلو
 ناطعتع مممع طقل معاامدمارت ءرعلكاأعل. آم ععدفتول, ةلاطماتعط اطغع ؟هواغتت 06 هعممذ 160
 1073805 نطضماتمم م1 عافت عممع 101 هعنعمل عئوتطم (هد طتعا اطغع ؟ءانل3] 3عئةعتقتت اقع 6
 7و5 6ةقعلل, مهئاعلطق 01 1111 عداتم 71م 7ما1عدلا3' مععوعتلعل اصامعأ. 1ع انتطقنت 5

 ه1 ةلحفتله]1ا05 15 2150 129862160: طعم 101565 7نع عئقضأعل ا 2 (هاللاتر 3 5610161 ل01
 21ةينو 1ةهعمعاعل طمماع اطقص هدغ . 1طغ ةاقمضلقتل «قهكوك 2102150ق5 عع 50 درم11]0 (طقغ

 تطسضتماتممد ءالطعتل زولصعل 00 ه1: ططمانع [0ععاطع“ 0. عاوع امدنع اطغطم ما, 201 دغةط165 01: 0
 نعمان ص ه2 122 عع 1هات221. 84اتالق0 120501165 220 5520م5 57/56 3150 ممكن عاعل دهام

 هرم عداتع ةموععأثل]

 "1ع 1[عمدتتل1 عد05[2 2150 همصامتس 2 7ءدلخط 01 هاأطغعت 0319, ©017ءاتلل8 67 تقالاطتلل 8

 طع مسصصطفعت“ جمل اعئضل ه2 اتعع ماقصتعل هذ ءةعط مه8ععا (ةلم عاثه) 01 ةنتتقمل ععاط عاتأاك
 الع همصاتصس هانم 01 اطع 84دكاتس5" انك عدتتمات ةكفمص ععاط عمك. "طع 1عمومنستعمأم5 ععمعت ولات
 1[عممج10 عيذصتك ه2 نتطقتت ةصل ةنطاتتطوم اةصل. ادعمل مدعععا5 دتنط اطع 8ةدداتس مهما

 اصاقعأ ؟/ءالع 2م 6[1ع0م1060, 201 7/61:6 131 86ر 10121 1تاد0ق] عتقأك

 0ن1عطقتتل طقح ةطمتجم طماب اطع ام ممو51605 01 3 123021 50ءلعاو' انممن 3 1-1202 ءن 12
 هدع 15 رمتم1ع0 ة1:ءطعم10ع1عدلا/ ص اطع هلاعتةهلممك طع (نطتتماأتقم 001161101 1220ع 0
 طاتقاتس لتعزت ءةمماتت عل ةقل 0عءءانمأ ع0. ةاصعع ذه (نطعمأاقمق 50016 هةقالعد عنع مملضصأق 01
 1كج091 كمصداتخم] 35 7عا11 35 هعماعت5 02 جلطمتصتمان هلم 0ع لعلعموع طعون انت0عم عدغ 2 هماط م1 أع
 ةممامدصهأتمم. "طع 010 طئحم طععوصتع ج 20331 08 5عاعطعاتتتهل ءةقألعز طع ءاناقأاتنت 8 5
 ربعزع ءماق1 معلا 10 2ععمطط7200ه1ع 128عع 1عد0قل طماتكعط م0105, اصع1ن 0108 طتلتاقتت' 1عامتط 615,
 200 هلطوعدت5 ؟عا1 اضخم لتكددع. ةععطعم10 عأع3] 56000165 طقتنع اطلنتق 1ه7عملع0 اطغ صقغعتتحل

 1م مالا 01 هل 1250110581 18

 امج 1عأ نك 1001 2غ اطع تةصقآ1متطن 205 01 طع 0153. آه 2 ةان0لإل 08 طع هالععأ 05 اطغع
 ةصقتكمم غ0 (نطتتماتقسس هذ اطغع 84دداتتت ةلواتعا13 12 32 12011210120115 1681092 ط6
 م1 عوعمأ- لمت ماما معع 0[ ملتعدصأعر 105عرم 100 5طمتتتك اطقهأ همطاتساللاب الط اطغع ىاتتتع 016 01
 هلودعتمك, ؟طعأطعت“ ةمطقطتأعل طرب 8كدواتسمو هر طال (نطتقماتممك 135 هادلزن ؟متمملب هغ 6ةقأ
 ماودعاتمم 7/عاعر اص اطتم ؟لعاا, 2 طتعطلإن ل15معاذعل اتصل 01 5ءا0 عيد عصا 8ء26181 1

 01 هددلإت 2 اعل طمادكعد عما عدعماتمع اطلع 5ءاملعصعدأ 02 2 لمص عمماتم ؟بطتعا تعم10116ل طع
 1ةم0 ذص مونت هم11عءاتالعاإت ةصل ؟لاطمالا ةمإن 5:20 (ءةرتتغمتتقهل اذطتاك. طغت طع
 :ءعمامععل لدع هرتوتصمل 84تدواتسم اصطقطتامصأك 0غ ددعأط 21نانعم135ك (نص موتعانعاادع ةكاعا طع 6011
 01 77-1276), اطغ !:عوات](ةضغ 5ءا]عاط عا 7/35 هلق 21016112 ذه مقطع 001إ/. العم اطعم م
 عم متمسعل, الع معرب مداعتك ؟1عزبعل اعمدصعإت هم طعتسو ه2 واسعاع-ةطسنتلإل, 20[ ءكقتتر اناث115 20

 (26) هع اع ]داع علل ءالو] اعمهقتاتمم ةك 2علعم]عل له طع اياطتمو لع 18ءممماتست دام, ةعع اطع تانلتع5 هما1عءاغل زص 26 ىلءؤخصلدلادو هلع
 ع0نعلمل [تتلملت آنمق "ءجمساتست هدغمد طفزممسدعلا ىولعم (8ةعععاودقر 05100, 1990)

 (27) كم زسصهماقملا :عععصأ ءما1عءاتنمم هغ ةععاتعم]هعزعما ىانلتعع هغ انغ خةصلداانعأ !ذهنعكع زك آيه ءوده 11 دمهسه-1ندساسد مسمن قردمتف لوصعق
 لعاد ةعوسعما هعأم (0ءدصملفن 8ةلعمسمأم لع ]4 خاانقسلاطعقر 1990).
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 0 ا ا 000000000 8 ه1016 دنا خذكاعاأ ذل شخ 5

 لامر 1 580010 انلعع غم 511 ذم اطع ةمععاقعةلارب طرتلعتتتاتع لتصعصمتممك ه2 طئقص / 8

 همام م]عععم. اص هم ذماعت ةداتسع 50003 ه2 121 ثلطعتتق, (نعوونعت اتماه مات عدنتمم ((طقأ لك

 لعاعممع), ط0 ةصاتعد, ةصل 5هعصعمأاقلال 500191 0" عدضت 5305 ةك اطقعع همها لتصقأعو ذم "1طم

 ل16 قعسلا ععمدمننعاتم» ه2 طع اعتتامان 06 هس ]وانعم 049 نو ذو طعم رماتمستءاموللاو 0

 ]1021125 (ةعوطتع, آ112ز22) ؟طعتع اطع معلن عا2] ءممك عدم لانمل 04 5؟عرعم 210061135 0مكاتكتاع

 ادع اندلاك 01 الع ماعووطاع 0ةنب امنت. 1118708 هقط 5غ دطماتلال غ0 طقتتع طععط 3 من101 5ءالعرص عم

 طانتلا ةماتسل 2 طتحمص ص اطغ 8اط هنن 9ط ءعمطتتتعك, ؟تاط اكس عماتما عون 970 هقطق]5. 6

 ةالواعتت5 عع اص ماقعع ص 5هناطعتتم لح شصلقلم5 طزن طع اعماط هعصطتتإلا ؟/طعقع اطغع طاتقانل

 هئاطع“ مدطم]1عل طع هبونعت دهاننعع هنن طق طععلممتسع 02 طف نقعاتل ؟عءاتمد 02 طع طلال

 ةالؤاعتل. 01 ةدوزع”ىك 200ع] ةمعاتلع5 5 067ءا1ممصعمأمل دءطعسمع ؟بطتعط 5 511886350196 35

 مملعأ 101 طع [هسقم-[0-آك1طةستع ةةمكتاتمد, بعص طمسعط طولتزت >5 ه ةءهملعسعمأ 02

 زدات  غمسصلهنمم: ةلذأ طع ةطوصلممتطسعتاغ 05 010م 5ع[ عرمعطس اك: اطعغط 2 ماقممعل

 همام نتته] 5مل عددعالا موال عوتم هه 2 2/2161 همان56, 10 ععاطعت هبتلط ماتع]هأ 02 5هلاعس لأ

 0210 2 1011ه 0ص. ط3 عا, اطع 1086من 773116ون همان10 طع ملهم

 [ل0زتب 16غ انك 10016 3غ 3 0101 0ع 01 فخل-فشملهلات5 طقت ع1 طوب ات عداعل 0157م ذم

 طع م01 ععاتكع 5130013 06 2 طتول, هق 16عوصقاناءاع0 طال ة:ءطغم10هعزعتل ةطل م186ءعطقسصع

 ه10عجمع. '1'ه5*50 داتلإن ةتعق ذك اطقأ ه2 خلعم], 2 ماتم 02 (©طصماقم مانط ةخ (ططتع  ععماط

 ةعررل0), عراق عتتت م هد 21:62 01 نةئنةك عرمان معمل ةئمانتطل طع طئمم 126 ههل160 151 هذ

 ادع نستكاتممد همم اضتعدنعل طزن طع ةءءعودنو 0ع 8وضعوال 8*100 لعد نتماتم» هآ طع

 1تاقتتمات 6عطت معز 81 (ةةقاعا]ة4 ةمل طع ةععوانتم ه2 8ةصعاا 15 ةم ةهءعوسصرماع ذم ا7ةلعمعأو 0

 0 عوواع” و امم0ع]. "طق طةهتع طمتمطم]0 عزت ه2 اطنق دعانا عيطعصأا ةنعو لقتعو غ0 ةكواتسل 1000

 خلل, ةمعما لمع 10 1هن0. 11عنع 7ع اتصل اعم نقصندم هتاط ةقعوم 1انططتلع هج 72 0 0

 اععامتعو, 01116 هكم5ع 10 اطع ططمعدتت 05 83.7 85 قلع 60 از ممععأ] 207603 502

 0ة15970و529 ع 50هتمأاج' 01 8عمت-م1ةعع مقتطعد اطل اطتق 31:63 ةقل اطغ 121380596 ةطاتصلةل 6 0

 1101082 065 5118865أ5 هلل 321:63 01 ماتا 01120 561 معصم

 1ع اآوأع 51عللعجمول وصعد

 1طع 5همم20 ايقمكأاتم», نملتلع طق دوز 15 طعوتا17 0مءدسصعم ع0. "طلق ةطتلع

 هماعم]م عزت متعاأ 021ع ذماعتعواتسع همرصم]ءمعماقتتت قلق, ط00عهلك 02 5ءنلعطعما همم

 هاقتتوع هوت طع عانت هعاعا ةنمرم اطلع اتم ع عع, طم عع, اطعم زك هم 101 امطخأ

 معاطملو1معلعدل همدمأ 0عفتمم: 56 دمع نمتمع ©طقمانقس 00هنتط عمة غ0 1ةممطصما الأ طع

 داماك 01 8/تكاتس 5ءاالعصعما زكا ةءلمدع طع ءمصوتنعوا (155-1315 هعماتستعم). طع

 انتكاتمسك* هصلعضامهملتسع ه2 8ةدواتس ةهعامت 0: عقصت 22000 95 50 نلت عصأللال هل طع

 مام0م0مهعماتمك اطعإب اهتم لعمل تمم طع ةعن0ق] ه1 50 عمو اطقأ ددعط ل0ءانطت عاق

 1مانعأط 06اد5عل تال 01
2771 1 31 5 _ 0 1 

 (24) 8812108 011335111 "فعالقر, 1011 0 رن ممطادساتءمامت مآ ةممزاع لع ]5 ةنونعم]هوأد ه 1و5 ةدئانلتهك عوطعع نأ دانععمأو 72عام كال»

 اذن فد'دعمس هاد 1050 لذوي 9 (1991), 22 403-77

 (25) 105182 10820, ةلعمت. آه ؟مرتتمعأو لن هىمدت [هنفلمل (2ع 1245 هم 1305) (!/ة]ءدعتدب طلطنقعأم, 1992), رم. 45. 41011: 20171-

 245411011152, '"1هررمدتستتم ةعفطع- أن كنأ 1808 لع لوزان 3*' مسعوورب 3 (1980), 75-1

24 



 تاءاطعلاو تابلقتلا خنسم نورق : سلدنألا تي ردا مد واسباب عزام ماده وو د عداد ان نم كود ترا ف ل عرس هلال لل ناديط هرج

 "1ع م1121تةلتاز/ 01 7ءةواعتتل تكاتاأن165 7/35 2 م05 10002 م2611011611011. 116 5
 نعنع مهنة صعمل. "طع نانعدواتما طعنت طععورصعج, تطعم 010 طع "115 مدص 1-0[ طقم” طةعواطع
 مت1ةن عوف 12 طعزت ىاتا1 ءءامتسعل ةوسصع مدلتتلتمعولتاوب ذص اطع ءوتتزت ةاوطخط هعطختتإلا ا8/طلعأل 8
 مما 1طعمدععا7 هطاع, هع (مدمدنع انطععاجب) اك امنع 8لقمدص0-آكمططقم اسقطت /عاتع اص هت 0
 معامل ه1 نتقصمتاتمات ةنتل للكم]127:60 دهنع قة قع 01 ؟2212005 عاتب عع طع انك0 17200عادر, طعام
 لل هنالك 01 طاعرتع مهرج لع 8ءنعطع) "هوت ءانذ107 10 1ةاقنتن 1083: 17ا11 طقكع 22206 اطعام

 دانك طوعاع أم مهكطتلتصعمللاجن, طععوتتدع 02 طع داتمدع مهتلتصعما طقم اص ][ذاهمتع 1ططعت اه عر
 1121112 8ع, 0عدعقتا, 019016 هل 0أط عا" ة5مععاأم 0 [ةةطتلال ]عيب

 0ءرامتس طتقأمتقم / هنعطع010 عزذا5 انلعع 8كدصسعأ ةعاعم ةمل 811وننعأ 8قةتععاو 209
 هلعسماعل 1م طعمرتجع اطعم 0نمصما مس 200 اطع ]121غ 18هدصقتت 0 اطع 1آذاهطص1 2مل 7
 [ةستلزت. ثعزعر 5ةععد محاتا/3112لا12 ةقواسل]ةنتصع 0 تطول همهمق, البطتلع 8ةعععام 1155,

 ءمز عمتستس 6 ءدلازت, اطقغ طف تطقل ةسطتةمعع قتءونعو نتطومأل, ىرغ طوب لم زنا م2076 اطقق)
 "1ع ممطاعتم طعانعر لت ملل ا1غالل, 15 0 1010: 1115(, اطعتع 15 2 ععمعالتل 202019/عاطعألا لخط 6
 مانام 0 مستلطو داضعاما ع (مهتاتعمس ا ةنناجت ذص ظانضممع, 20110158 000ز) 7طتعات 15
 0طق10 01613260 طز 2 همصقامتتل مدعم ع 0055 08 مها 11 طعدللاإ/ ةتتل ك025عوانعتا11 5
 هم ط1 دنع ملتاوب, مم كودكدم عانتصتاو' ام ءمدهزات عدلت, ةصل مدس ائممطنم م نانقكت- ائصمطتم0
 17176 1مل ةمادط ممتطتتقع# م0066225 اطقهأ طاتات/ةه]1ه012 200 ماعل موطتلتطعقلم 01
 مهل 1 صعدل-ةهان10138 مقلم عد. 8401601ع, اطع ءهدعمءرتعممع 08 2[ ط1عقدقأ اطع م0! اةعدللإل
 112 م01ة22غ 1211121120 هالتك, ةانعط ةق اطلع 83211 0351 ("50525 01 (2551115), 65
 الحقأ مت و11ة لمص ءهمان1ل 200م6 2 مهمات معدل 50/16, ةمل ءةمعدقع ذم طق 5انةاععلعق 01
 مله 11120121 2111811665 0025ءوان تلقا [0 1(. 1108م 0011355 ةان8ععقاق اطقأ اطلق مهععظبا ةةسصتلال
 ىاحتعات انتمعفل 115 اذص2ص مع ام هن 6م02)ئ00115 ا/لكأ عماطتع همطاع مقتمعل ندمداتسو, 7205( انلععال'
 هقونمع 10 م1مرسم1 3 معع اد اطع ةزعطغات هعرطنتتا, 35 2 1عدانلا 02 0مم0111165 ةنتمام ع اص اطغ 10
 ؟/ةهلعرب لسع غم طع 8كبواتست همدان مو اطعم مدل ماتم ع 2 16231 50عنعاجل, (6ع26 2

 0110115 1699/2105 12 هموم 18 2 3521 5ان1ع, أك 201 15 ةضااتتع 50251326.

 "طع ممطاعسس 04 طع ةةسنلإت تةمكتالم2 1235 طععص آصه0عواتةنعأإل 06011260. لل ك0ر1ععأ
 اطعم 22601 ذل ال7 1716/ اطاتقأ طع طققعل هز 000035 لزئانصعاتمات طع ععص اكصمطتو»] 95
 ه0 لعوععمأ عماتمو, ؟طتعا تع 20[ 26ععق5دتتلإل اضصعمس مةمنط]6, '"ءةدمععاوللزن تنطعتع ممعم ةل
 سبوصعاب ذمطعتتغ مس ةدعا ناطمرت”02 نو لتكاةسعانمم ذك ةاصموءاممأ ابتتط ةعومقل ام طق
 ةععان1 نا ةالم 02 طماتالو]1 هلام: (طقإل طمقإت طقكع 153112ع0 1م ادع مماصأ 01 6م

 مه 1 طعو] لعدععملا عاماتمو طانا تاطمات( اطعفتنعطزب ةطوصلمصتمو 011ةنع هلت

 مع :ععمتكلد اطع 1612 6005طتم 6عاتتفمم زك عداتمات هماطتطالا 11165 هل ؟ةنطقلإل 310010101
 0تعطقت ل 15 ةماتتعلإل هماقمعأ اص اصكاناسيي ه2 اطغع 0عععصأتةلئ2عم همطتصاتمت اةكلقل, قص
 داتا علان ةطل طع هل: عدصت 21105 01 7/36 لتكن طانخ مح ا اطع نةنإلهق 01 [؟! طمع 171م

 (185) ءةئومقأ ءمرحمتتت لت ءقاتمسل, 5ءماعصات عع 30, 75.
 (19) 3214ل15]11آ: 611311 نارا لا 54“ 2هاناوستنفالام زن ؟نءانكأ فعمل هد هأ دنع 0غ ةل-ةملقاانك. ]م 1ه2د7ةعأم 06 انص مقثك 06 1ةانكال»
 مقر 'ةعامم, 111 (0هدعيعنم لع متون عماهعأو 81ءلتععدل ظكمدصمل ه(091 علم, 1,142.8,)1989ةعععامهقب هلاعل اإل '!هننم, طاعمات 5 2.9.

 (20) 0001010, [هيستازن هند0 81ه 286, ]3
 (21) 5هقر هد اطلع ظوص ©هقن, 200151 00]آر]ؤ ل5, كوعلو 384601عنهل كمهتمسب اندتاو اص طاطءموتاز, 1000-400 (طمدلمدب_ة84ةعصت] ]هب
 1983), مرج, 192-190. آس ه 1ونعع ؟؟هايسعر طع خعمط (نهصوانعقأ هك 5مقتااب 797-710 (0ىقمعل, 8اقعاسنءأا, 1989), مو 205-204, (ن0آ-

 اندم هاقهاعم الها "اطع همام هك لحعتع 1هعوأ ممدنع ستؤوألا اتعلم ادع ]هع التوت عماطتتلع معمتول.*
 (22) [طألمب م. 0

 (23) 0171028 4110, آعو 8طدق سا ددمندو لع ؟؟ةلعتعع, 1, 1

593 



 دق

44 

 ا ا يي ا ا 8 تأم1ع هلل خكقاعا نذل - 5

 ءممام1] عل هاطعم اةمعدععف, هاطع اهتتامدلعو. [17طنلع ةممنععمتتمو ةعاعمو 10

 طععوتتقع 20 هدذع ةا5ع اهللعع ةطودغ طق ؟هأ1ع 0 مدرتهولا30 دهان[ عمعماو ذص طق 2051-81

 نقمكأ تما, 1 00 مما ةعععمأا ءعئامتم ه2 اطع ممتع ةمعتكتا هوصماصت ءاتمصق غ0 ؟طنعط ةءزعص'و

 تمول عدهم 1مم: هلاط مان مط طحاتاال211لدنص ل10 لعابعامم ه لتعاةصعاتحع ةعمدع 02 ةاطصتع 501101

 (ةقدطتواو) 6غ 0010 طع لتقق عادلا م ءممععمأاتقلت 26 طع “(ماطهتتجدانمم*” 02 111503110-10830

 5وعزعاوب دباطتعاب مقرن طقتتع طععم مهلضتتتمعول طانغ نقك هعامتساإ لعام طولتععل. 2!عبهناط عا ةوور ]

 ةهرمع طق م ططمذع مط م]ع»ع ةءالعتغ ة0ل هاتقصععل »ملعا ه6 دوعتقل هنعدصتجونمد 15 للعمل

 101 م ؟عواممع اطغ هدنعلرت ةعطعسملتع ةمل هقلعقعوتعدل اعتق ه2 طع تنسعمأ ؟ةلعمعزقم
0600 

 ىلاطتما عا 1 طقم نانعداتمهعل هعتافتس 35موعاك ه2 ©دتعطقت 5*0 مملع] ؟مطنعط داتطعع دمع 5

 طقتامم [هعص [متسسا أعم ص مو لمعسطمتتع و ةةمطتممب آ[ ةسصتم ةهعاععاتم عما 78/1111 15 ططقتنت 5

 دموع نسله وتسع 1معنع ىنتلععد دمع هه همدصمءالتصع. 1/139 مماصأك 01 0152 عمم عمأ 1396 غ0 00

 اهنئاط طلق لعب ه2 مماتتعك ةصل اطغ اتمصاعم عع طئاج ءعم تخفت 50ءاعاج' هلل هعماتتقل ع0 عاتطنم عالم

 56عا2 عاتأهنان 50عأقل هنعممتج اتمام قلععو ةعممعز طربغ م0111291 01 عوصتحمانم2 735 رمت

 01 1عععوووتتلا7 هلمدع نتطقل 12.

 لع ههتناع 01 اطلع مماتتت/21120 ةةسنلزت ؟ةوستععد ه هدصقلا لتكهندودتمل 35106 ت1 طوس”

 عاعول مصدات مت 15 مدتتتقلل ؟كاهنعل طز طقك مصععمانةتمل هد ةمكقط سل 8 ءرطوب

 5ءاالعسعمتب تنطتلع اص فل خصلدتنتك 35 جه طماع طع 10301157 هآآ اطغ مممات] ه0 735 2عئاط عب

 آنالعع طع طقأأعا" 0 ا"انت01 5ءأا1 6 عاقب [ةهلطمتلإل طلقأمتتت طتقأ طع 20ءعوسقأع]ا: اطفمتتمعل ذط نع

 ام طع ةطآ]ع 10 نات1176 طع م عتسعماعل اكملك ه5 لحنق 237ةنلقطاعر ص اطع ةطوعممم وأ وبكل

 ةد10عمممع هج طع مم

 آ[[عامتعل غ0 طع نةصقاأماح اكمام عتق / 11198 م 08218 15 طع ما عواتتمع0 ءطقصقع ذم

 ؟ةسنتلإب دانحتعاستع ةصمالع طاتاتقل] و نان, ماتقكاتقلا 10 اطلع هممح عمت هم هقول همم ذصخم

 0 500م ةباطعتع ةدصمتللت ىاتانعاستع ت05 مهطتاتمسعمل. آكهمع اطعرع دوك هم 101 عا عواتضسع م0]ةطمتع

 طعاس نعد هت عاطقتل ةصل ةصاطمم وأم عتمأ ]3ع1ع 6000و/, زنط 8طتعط طع ماعوعمأ ةتتاطمالب ط0

 اصالماكعل طزن 00ملإت, مدئاتعأم لعل مومو ءارب 97 مععورمنمع 0 دتعطقتا طعم ذك م

 77 عونه" امصصتلت طمعا, ةطقتفل ذص معلول 5 م0101 طال 51028285, ططاتاا/ 0113 0ان11 ةطع طع

 تاضكةمصم هلك طق ةامرتت) دبطتعا ةمعاتلمو طتلتصعمت زكممطتم, 2 ةستلتبب هعماعع0 هد اطع

 همز ن8عدل ءماتم]ع, دعومخأ همطقمتمم هك طئ]ونعو] اقم ع1مانمد 220 0 عوتصإل. '1طتنق 15 قضاة

 0 هح "وماعتتم'* ةةسنتلإل ططملعا باطتعاط 15 ءمصم1ةمعل مزن ىاتعأ مهامتلتسعدلتاوت, عملع مدت عل

 طمصممر اطع دنعصعأطل هك ةعمقاتع 8101م5, 2 5ءقعط ءصداقنتت انتطد1 ةزيوداعصد ةصل ةملمعوسرب(!7 مور

 06000إن, هز طق ناطعا“ طقصلب طق مئة عمملتاون همم مدلقلتمعلتاوب ه2 ©دنعطقمل'5 لعمل 8

 1200ع] هع 00غ طاتطت19]0: عءلتوأالعب طنغ عامل طتمامعدل]زن ةمل هممععمأتدللزل. طوخ

 لعوهت هت النع لعامتاك هل طثع مواعمصتع ] جبذلا طعم كان

 ملم اكهرطقت 0 آك]ةنصتع 5من

 (16) ةالق مماعستع هد ع ؟تااهدبفل زد ل601 00059 ع فامميدعصأ هؤ طع ظةستارب مصل 8كمتستدعع ص اكسورمع (ةسطفلععب

 مسطملوع [توتح عزاب هععموب 1983)ر مم. 19-10, 228-222, همدحصس ءراتمع هه 0012فل, 5ع انو ك50هزولعم '0عءصاملعو* ءأ

 '0ءعلعماملعو* قمصض !"ظعرجدوم ع 8اسمناسممع (©ةتك 1977), ةمل هم 0101 1و1 دصتع هسا طموح ةردمتمس ذم ادع ظهرت 1110

 ل1ع مععو (1ءمععاماو, 8مم عقم الل ةدعلارب طععمك, 1979)ب رص, 143-142, ©نتعطقمل' ع ممعومسعف زك ص رعق 6سكطصمسو 0ع اهل وعم «ءأ

 آد [ءعوصو نعاع 111-01 داععامو), 2 هاك, (0وستقمءانكر ]ضمانات [مقمعمتك ل6 ]آ0ةدقق, 1990), 1, 228-30

 (17) 0 ن1 كك فال, ]عد [4دوسا طعتو الوادم 1, 229
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تام اوما نالوا انا اكمام جواب اخو جمل اص

 ا]ماعا م1: عام م 01 طع مطوذتعمل ةطل (هممهزتاملع 61/106266 طق م1209 530 2 07طض51ة1
 طععوتتدع اطغعتنع 15 20غ ةجمادعأب 1112يوتإل ه71لعمعع هد طلع ام هممقأتناتعأ 2 716ا/ 01 تنال
 1؟ة16عمعاقم 50ءزعازل. 8هعونت5دع طع ه71لعمعع 15 0معد ام 2 ؟/ةتعأت هل 12ع1م1عا31105, 1[ 5
 طعاما --1206ع0 دعععوووتكت--غ0 10هلع ةطءزنمصل اطع 5ط02لعت5 ه2 ؟7ةلعصعاق ةمل همصقالعت“ اطع

 هممع1ا510مق 1عوعطعل 6إن طتقغماتقممم ةطل 312طع0م10 عأوأم 5نن0زياصع نسلق اتصلو 01
 101 طع هماتصاتكت510ع ذص هاطع» ةتئعوم 02 ةلحكملهلت5. آمه]اكمع 2غ 0122203, 3131م162 ةنمل

 هرم عج 8 عورته ؟عوعط هممع]اتك1 هد مهئ21161 غم (طمق5ع ه2 0انتعطقتخل, 31001 عط اطعإت ةتنع تطاتعأل
 ملمع ساللتمع ام ععم عطلت 2ع اطع 1016 01 كاتعد اص 01 عدصت ل28 طع همانضأ]510ع, ه1[ آعققأ 2غ اطع
 ممتصا تطعم نتطومتدنتمن ه0 6ءعوصتع 2 12عاما 6م 6ع ؟ععاعمدطعل لخطر اد اطع 13118 6100.

 '1 عزت 0ع 10

 “”1طعوع 5م3065 ةقق همم101160 طؤن اطغع طتقاتس 320 ةتع ةممعتاعل اص اطعم. '[طقزن ل1
 0عقعمماا7ع "0165و دص ءوعط اعاتتامزإل, طانغ هغ طع ددصتع انطتع اطغعإت 069ع10مق0 2طقعطقتا 5205 01

 مم116عول همدخنم], 210قط اطعزن عما عددعل طع مماته ل1ءانمصك اطقأ ءتعاناعل 6هاط ةبااطتس طع
 طعوتتت 02 طع داهتع ةطح زد ةءوعط اعتتامتتهل انصتخأ. آه اطغ دوضتع 216ةونا1ع, نطوط 1116 عدتط6ل 2

 1 مم1مطعع, 10 التع ممزسغ تاطعتنع هناتعد (مصهلتسمهم م1. طحساناد) ةعوئقم ل1260 8م. اطعذت طعمعأتا
 21691005157 ةتتغمط وات نانو 611011 مون”(!

 'ل1طتك م3121ءات1قهنخ همدكاغا] ق0 015 03135 015301260 ةعماتتل, طاتأ 20[ 26665531317

 همما101160 6ان, طبخات 1عت21260 اص م12عع نطاتل طع 620 02 اطع اعمتط هعصطتتاإلا '161عقلاعآب

 ماتط طع نقع عطامأتم2 01 انام 27920 ةساطمتتاإل, "10 طءمان5 ةععمد0, 0عاعممأ7 ع 200عا
 ءمانمع5 دطغم م1335. خذغ طع ةدصتع انتمغع, 220 همدعمطت] هلال, هكاتعد انلعع ا7ةلعطعاة, 5ءالالل6ر

 01ة2002 ه0 ةمقمإل د1021161 هطعق طععمزمع اطتم0تاقأ 25 20021 مماصاأك طهأط 012 م0111 ةضل
 عومدمستع همماتم1 01 طع هماتتختت510ع ةصل 101 اطع 01155102 01 10عدق ةحل [ععطقت و1365 10

 18ثع معمل ممأ همدكادنع الخع 15ودع 017 ءاطصتع 5ءاال1 عصعلا لخط اطع 5011 0عقطت7 3052 01
 الع هماتطأتإل510ع, 6هعوتتكم ذط اطع همزط مة و11076 م21506عاتللع 3801060 طال ىدن10165 017 ناطعت

 ه1عومك 01 هل- كم لهطتو 1غ 6طهعمتمع5 2ممهتعالا (طقأ اطع طقطتاتع 01 اطع [ل2223950 م0111 00
 ءد0011138ع0 2120 غ0 2 هءتامتم ةاءاعمأ هتعداعل اطع اتصل 012 500121 01عدصت 230602 16 ه0 طهعم

 لعدعتطتموع. 001 ءطقتتل 5 ةزلواأعممر 1عأ انك 2016, 0063 20[ 7عواتتتع 8ء1طولق 201 00و ل 1عوانتتع
 11801011517 5ةءعيطعاتأةتل 01:عقتت1 2200. ةانعط 5ءا[عططعطاك همان10 56 ثتفط هز ءهمان10 6

 ءةاطصتعملاإ7 ططت»ععلزن 2غ 1عومأ 0ع طماتقأ طع 261غ ام ةععماتصا 202 اطع ةقولسمتلةهنتمط 02 طع
 رمان 21120 مهمسال معمم تطتعام ةماعتنك طمتصستسقللإل امام 0ا016ط ق5 همطقأتتن عانت. 1720660, 6
 رماعطا 7عا11 كمدك10عمن طع طتمهاطعوأ5د 02 381ةصانعأ ةعاعط (9115 ؟:عوقتتا ام طع هاتاعتص 01 طع
 1دامتستع همانصاتتو1 لع ذص خصل دل ددأد) طتعط ق3 طانامد طع هعاعتط 08 طع طققت / 8
 ءماصماعدععد 10 2مرات مل همرصسصاتمتاتعك ه2 رمادتتتةل] ص لدم, ىومط وصصستتمتاتع5 هذنعر اننمع
 طماط ةقواصستتل 2160 هعيتاقتس انتطقل ممتتطت5 01 506131 ه:عدتتت 7200 (ةلاطمان عط 201, 1 6ءانعالع, 0

 الطع مملصغ 05 عع عت [201) 320 ءاقعمات128ع0 طع 0120531105[3115 01 هعاتقتم 11262865 0

 (14) مىلل102ل10 زلاذ]رط ]كف 0-1-0081 ه20 خلل'101110 880181184-001182 “ آه 10250300 06 اذن [ةئامتلم 102162120 6016
 لم تووام ©:ةدق للدم 0ع ]18 ءممعو للاتكانا ندقسق 3 15 (0هدوانأكأو ©ةكاعااهمهر'"' 1عمصاععةمن ةنودعما معتم ظظدجهعاملا 13 ([1"عمنعا, 1989)

 ص, 255-241, هل 2. 7
 (15) الفلل ل81 م0111 فلرالا ثل15 خر 10طامساتءمأم زل 20:111103لمل 62 ءأ تانغ 0غ ذل١-فملهلانك. آه 1هزطتق علم 0ع اننا مقل5 06 ةةالكالار

 "4 ءادكر 111 ©هدعرنعمم لع ةرعودعم]هعزد 851علأ جمل ظوةرجعسماع" (0؟1ةلم, 1989), 1, 135-10.
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 18101 ةننل ذكاعاأ خ] - 5

 1 طعرتع 15 هلل طنط علت مشأع لتئانمعاتماطر 201369 عقل, (0 طغ 13206 طعا ءعط طع 3ق1]16]ةنط علام 5

 مئومعمع0 ذم طف (نطضماتمم اءعان02] 17د, جبطعمع ءققاعد طععونسع هعماعت ما عععو اص 1عنلقل

 0ه:عمصتخواتم» هك 1غ ةممع1ععل ذه اطع هماتتتكع ه2 طع 115 ةصل 1265 هعمضتنعك, ةقل ص اطع

 1اذامستع 750110 ؟طعدع دعاوصعاتتت ةلتكطس ذط 6 77ةواعالل 56056 26961 هم 61:8ع0. ظتعاطعم]0 علقم

 طقتع مم 1لعماتكتعل ةحل ةطن0160 2 5ةمتعود 02 ءدكالعم طسبنتا طزن طع 8كدماتسمو ذص اطع 7ة1عمعاقم

 رعولماد, امعاسلتم ع ت05ع 02 قلعولو لع طلح عما انعم, هصل فلطصعمعاتو ذم طع مامالامعع 01

 0ةماعاا مدن كطستلتاو, (نطتحوم قلم صل ععط, قخلطضتلم ةطل هاطعتو ذم اطع ممانذصعع 01 7ةلعمعأقب 3

 عماتم 01 هةكالعد آم 2 لعدمعار7 10ه066ع0 ةتثعد ؟مقصصتمع اطع مالعوعما م101910065 015 62

 ه0 فثلتعوساع معان لذم ع 1؟7111310ه8عقم, 2ءعم, ظنعدأ 320 2ءعمانصعطعمأالز ةطل ذم فلتعفم ار

 اطلعت, 1263م0, هم, لعمق, طءانعا, ةكممع, فلتعوصساأع ةصل 0ةطتعاق. طع 2016 02 6

 هوقالعك طقف ةةءورمع 2 مهاعستعمل زووانع ةتممصع 7ة1عمعتقص طتئاماتقمم. مععمنلتصع 0

 0نلعامتل, طع لعدوع معا مزناأع 02 ادتتتقل ءهقومأل6كذ ططاتقأ 05ه انط0عل56000 35 ع2 عطوأاع

 ةمماقلله مدد مطتعال عع هدازت هءعوم1تهمقلازت عقمتكممعل طن طع ءعمانتقل ةتتاطماتعك همه

 مانعا ةعاتلعل هه "عت عمم 201" طع 10021 مممانله0همق ص اتصعد 02 لهم 8ع. 5 ماتم ةظللم ع

 هقوقالعك عزع ةععصاك 04 اطغ هعماتقل م0ه262 طنا ةتع م06 (م طع هممقتدعل متاتط عجلت

 هوقاعا]ةصك. "طع مطتتوتعمل دانت عطتتت 02 ددعط هقوالعد ؟علععأعل, ص اطقم تعجب, طعتم اختل

 معتم. '!طع طتمم ععمعتهلاون ه0 طتعع ءاعص عمتك: 8 هعمنمل لسءالتتمع (هعاموانتقه, خنوطتعب

 521وزإ2) كطعتع التع وقتل :عوزلعلل, 2 هلآ, ةمل م طن عل همعصس ةمهعع هذع هلطوعوم ؟طتعط

 دءاعل هك د مكنوع 1م اطع ككل مممانآ همم ص هقكع 0 ة6معاع آه هن0لعج 1م مماناستمم طع

 طلخا, 171112 عمتك 05:60 مانطاتع اهرلع 5ع5نع ء21160 ةددلعطعوب طقعط همطقا م6 رم متملإل

 طتقسعتمو ؟ةنعم همه 77000 انه غ6 طع وقلم

 01 هانقتل*5 لعن ةعامتك طقتتع ةئاقعاععل طنم ءمصكاتتن ءانمم 04 طع هواتصتتإتة 506 ذم امان ةللع

 ةرعززت لعامتل. 8مهلهن ةمل عسطتعمم مدعحتسع 2 مهانعط ةعطاعت مماتتعول همداتمأ] 02 طع

 مامات و1 لعر ا مما ظمس اطغع عاقل عمت عمس عمار اطغط هغ 1عدمأ كمتس نطو هعماعاأؤ, اطعم

 0يتعطمت زك ؟اللتتمع ام ةلستأب طعون طقتتع ةهلكم هم علع عل طع هماتمم اطقغ اع م1111815ق: 500181

 طم لتسع طامءلعك ه2 [ةامسصتع ةههنعازت زم ؟؟ةلعمعألم 6 5ععرطعم 077 انطلاق, ا قتطلإل 8 نطو

 رباطتعط 0هتعاطمتل طقم لعلسععل مرج هبتلعصعع ؟طنعاط زد مقتملإلت (مممهوصتع, ةهلاطماعط ؟ناط

 دورطع لمءتسصعمامتات ةنمممت. 1206م0 (همومزتمو طعوتممتسم هبتلط 8ءدت-ونع دم طن عامان

 01 طع ؟7هلعسعتقت ءماتت5975106 اطقخأ ةورصق اعمل مأ لاتكأ طع م هلع ام ذماعنماعأ (اطعتمب طانغ طاع

 عدت طمع لك 20 همهم عاركاتد. 601 ءطقتل ةقداتتم عد طعس [0 طع ءدمازت, ؟8طتلع هلت انمع اطعاع 5

 مم طقتل ةالعمعع اطقأ اطلق لك 50. 5ودطع نأ طلق 06030015 طقتع هبعص دان عععوام0 اطقأ طع

 عمته متطعو5 033 زاتكأ طقم طععص هم ءمامطعم ورم عدم 042 (طع 2100عو5 017 1[ عموت 11610

 ؟ىاطعتعام 8عمتءطقم اطغع ععدقا] ةعطقع ه2 "طموع ن' (ذص طع ةعدقع 05 معاكومك 0غمنملعملا
 13 ء 8 : .٠

 انمم» 2 طعولسمممس)0 3 وو مامدعجمع 01 ةزستلمت مقسعو ذم 8!هدتاط ةتتعو ةحل ذم ناطعت مم

 01 5مدتسب 808/6العتج ةانم مهام طع 08: عنهلل 1هعتع هز دن عطقتل*و 01 قات 610

 0023 مس 9 5

 (12) 01 ءطجمعل "د هيملف] ذه مععمعما عل له قال مدماظموععةمادق. عع اتق هما1عماعل دانلتووب 1ظفاسلتمو دوطرعع 8اتوغمتد [«لن دل 1

 801 نأ مدعع ةاقكدعم ءأ ةكدهمقمتسا, 1987), قمل ةلعم 8 ةعجمف هل (طفاعسس 1سم لن ةل -ةسملمتسك هع ص ذهاعمعماتم ع ءماصعللم

 هزل 001 ءالقعل' د مملعأ, مع [هةلدعأ ةحنقت دلك “الدق 1ماعصدعام اوم لعأ كتمم طاتقنأ قس ةد ءأ ةصطلاو ركتعمار,"' عوام لع ظداسكت-

 ه5 قلل ءمصساتسمور 37 (1982), 22. 33-41

 0130 10 50216 هآ اطع مماعستتع هالعع ادع 8 ةءاتغفتعماتم» هك 1ةلعمءأو, دهم !/11 11 1218 82ىخلع شه. “"آمع 8 ةوطععمو ون 15 ةعواطت 2ةعنم»د لعا

 2 اداعمعاوممر"' زا 18لل و ءءاادستم كوصعاتتو ©دمصتعم ([!ةلعدعأفي الدلتا عملا قار 1984), 1, 100-91: 34. ]8:5115 2 ن8 184 5

 انآ 1 هممدتملأل مءماأ عمال وا عد عاقمم 1آهلدمو ةماتممهمتمستود 8 ءاحءعور "1طتل., مم. 320-317: طاعرجع © ءالقعلر "815 8ع

 طوف لع ؟/ةلعمولوأ 1و لعاتستادعأ م لأ هع امل ةدعتم ه 1'هلغق هلأ ماتازممد' قلعت, 7 (89-1988), 5-69, اينما! هل1 هز اةمواعم ةدل

 ابطل عمم" و هاهزعماتمسسق اه ةيتعاتوعل "م ذا ععدءتاماتمم هزل 83 عدت مهتم منع ةصاتعت مدعم احزن 0نتعامعل انتسصفعاك 4مل ةسلماسوت 1داصنع

 سم ةصاسضردماهعأت ف لع نسم ةوعتءلمل 1كآدستعم م 0 عل عمأع (13 ةعععاهمقر ا ةصقل, 1976), مم. 418-442
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثتورق : سلدنألا قادم داق عاتب كال 14 وذ فس افاد هايطرم ل هو لن مكاو عاد مانا ف عاناؤ واخ و5 ل22

 مذ دم 016 "عملات 1517 * العاب 15 اطقأ 01 العا '1عامم1200 «غ هلتتر 31ءط2ع010 عاام انا 76
 5010160 طع ةمم1ةععومدعما 02 1و1 طهنطنتع 01622 (515:252). '[طعذع ةتاطمتانك ط010 اطقأ 7616م
 1[ مهرسقم5 م12عا16ع0 اماعطموأالع 11عام اطغع 1م1535انانعأان1ع 1785 16دان5عم0. ]15 51
 همانع1عاعازل, عزت ىانلإت اطع ةععواتتم 01 1002 0022310, 2 ههنتتق] 08 24 1101761615 58
 1هدع طع تةعادغ طقصلع 02 الطع 5ءواتتو 17ءا, ءملتصسع 21غ طع 100غ 04 اطع طئلل هم ىطتعاط اطع ءةقالع
 01 تعدو هزاك. ىالمدع الطتك هدمت, نطلع 805 طع ميتصعأمه] هدع 1560 طزن ة8كبماتسس 1111826015 1

 طع نبعاقط ةمل اطتخععماأاط هعدطتتتعك, ةنع 2 داتتمطع“ 02 مسقط 51165--711126--57 1
 هءرمستعد من0 الدع لكأ ةهتلل 56مم هعداتتأعد خلل. "طع هساطمتو ؟نتاطع“ 255061316 اطلق 5116
 هبلخط طع هتان هد1160 8زتم مهعدتمدعل اص اطع مهعأ 02 110ه ة1-تادطتخ (12غ5 هعطخاتتتت)
 :عمم1أو5 اطمأ الع ا[كبسصتك طه0 هقدصدل12ع0 هلع“ لنمط 2 ةماتمع اص اطقخ هأأزل. ]0 اطقق ت3قع, 6
 طقتع هت انط- 51021 2 عاععططعاتا 01 ]1 عقتتت ةهتتل ةتعطعم10عأعول ه10عمعع غ0 اطع هللععأ اطقلغ

 8جك]تتطس همماتعات قل 10 05ع 1[ةهطحقم طزنلممسانع ةصقهماصسب نان عقل

 151600ءاد ه2 0 ععدصتجدغن مد ه4 1[خدعول ةا- ذك هلك

 116 عاتعول ماجا طان م 01 1ععمدأا ةتعطعم10 عامودا 5ن0165 طقق طععم اطغ ععمعتةنتمم 01
 جت ملعام ه1 رتدتقل 5ةالعيصسعات ا. 1 7111 1عااعتا طع ععمعتمل 0عطوتع هدنعم تنتقل عام عم عمأم لص اطع
 1701عارعاقل 1ةع1مات, 255061260 ؟باتط اطغ 70ه1ع 01 طاعتع (ا01ءطقتنل. 100181 56160

 ةععمر للم ع 6 تانتعطقتل, 7ءللع 01 ب0 /مع5: 022905 (910نععأقك) ىطتعط عع متتتفل
 ماحس 1165 (؟1توادعاتا]ز: تاغ "ظعصت'*-اممممزتتم5) 5ءا11عل زن ةءتعصلعل ؟ةهتصتاتعو هان كفك.
 ا ةطقتم هم اطع هالطفتن طقتتل, 8ءنع هلو مءنولتع 25ععط01 لك, هبطدعل 59: ممبعاقتا 11
 10616056 735 م10771060 إل ءدكألع5 (طتتكاتص, 512 عاناقتت طلدا). ذك مهن 015 2 8626101 20207176106111
 همت ع 7260169 هلتواك, طلقأام1اةقطصح هع 500 عطغ 10 ه>م101ع اطغ 726016991 هماتقاتإلو10لع ا
 ةءعوتطتمات28 1ع 1016م 02 ءةكالعد 35 هنعمصتجام ع ءاعمعماك 02 اطع 5هءاقل ةصل مهمات عقل

0 

 10م طعنا طلسقعاال مماع5د اطقغ اطعاتع هقع اهب 520061 ط9مواطعدءع5و :ءوعدتلتمع طع
 د1 عمتك ءدصعق 01 امعدقاعا] 2معمأم. خينع 7ع :عاعنتسع 0 هقمالعد طانتلا ص اطع ةقتازت طال
 2عع5 (8اط-9ا هعمطلاا عق) 75036 م101م056 1735 غ0 01عقتل 26 0121 5مهعع, 0116عاغع0ل طال ه
 هعاجاتتمل مم عم 0: 15 طع مالعسماتط عام 12016 م10معم' غ0 طع 1115-105 هعمااتتةعدر طع عال
 طرق ا؟لاطعات 23510165 م1071060 200ع5د 01 لعقعممع تطعم هعصاتتقل نمتاتنمآ] 220 طتملععت لوجو ب11

 10 هلحفصلملمن5 اطغق هدكالعد 5030160 عدنع طستلغ اص هلل معمهئ005 ةصل :عوممد0 10 ل117عمعمأ
 10061101221 ةزنواعتت5: هن ءد117/ 5م01-006عمضت 128 026 320 026 01“ 22016 12161, مقتتلال

 061 تالق]1 176, 0165.

 هلام عا 1225 عا1ةتسعاتنم طقك 7ا1إل ل17عنعصأ 50علمل, امكاتطتاهدقل ةصل م0131 6عول
 رمعمصتم 8ع 12 (نطتمتمس هل ة8كيواتس 1701105, طع ابو م7عطلعلاك 7عنع ط:هةللإل

 هماحاعتم م 01:ةطقمابك 20 لع ططعأ00010 عزت 201: ةتن0زنأصع اطعام 15 اطع ةةقل ع.

 (0) ملل101110 القلم "81/114100, 8فق نان ذنلم 8غ خل11182 01112, 104010111 ةخ]الل81011 317 خلل, هم 1051 11112 7
 “مودم معمم ه1 عققنلتم لعأ حماجاعصحتعمامر زن 1م :8قمملتم5 لق عممعو ءمدمقمق عراق ءقطعععمو لعا 95116 لعأ 5ءةواتعقر ظدعطأافم لو عانت علت-
 ماعم رب ةعونعم|ههزعومر" "قصاتعسعلمل رن (ننلونمصتسدمر, ال, ماع رن ممطافستعمام هن عا 518 8عيتصفكنلمب لمسفتداع ]هد انلاتدسمو ةث»

 عامود لع زلات م دعأتم» مصمم (لا/أنت قر 1988), 2.
 (10) 1"هو الطع ممن ءامدقلم ةاماعسعما هل اسعدمأءلادبس عوام, دعم 21818318 "10118111 0هكاتا] مور دودم»عو زن ةةيدصعوتضمو داق 1اهلتم

 831«لل مل (8 م عمامنم, ملاعق, 1990)
 (11) 101118811 "2ةقمق” ما
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 022 د0 درع دامو ال جا هسا 82/1 0ك دامت رك دو وان تالي داو يطمع اال مانأ هالات تدلع تن ة ك حماد 8ء[من:ع ةهللل ذلاعان ذل - خط

 ةانتنعاتمتع ذح 15مدصأف. 1206م0 211 0 طع بلع معماتممعل زم طصكعت ماتم (اطع 5301 501010,

 اص اطلق ةقعول "0ععانا“ زلط اطغ 1تا1وم097آإب انمتوم 3211560 50565 01 هعصاعول, 5ءةواعتت همم

 ممئاطخ عواعتتت 10ءيتق--صمطع ل 8ةعاتعم ه1 0 ءوقاقتتاط 5مدلتت'* ةصل 7208[ 01 0656 طعوت

 ممدم-آهخنم هقتصعو 2 امون عاق اطعتعأ مع, 10 1مل1 ععمماتك 5ءامنعسعماك 05 م:0طةطاع

 مضم-اخمدسقس هتقتس هل اعا1 ن5 همماطتسق ةطماتا ؟لطقأ 7ع 76مل طممموأ 0 اعمال : ىطقغ اطع

 ار م1عول اخ مطمقم راناخهل لعبد ائلعع ص اطع ظدكانتع طعدتأ ا ةصلك 01 ق]- فح 15.

 طاب لك1 عماطتع (نهعم تعانق ةقل 1/1112 طقأع 6هعمزطع 390200750105 اعاتمؤ, طماط ةقوضتس

 ام 21001610 !انن01 5ءا] ءطص عصام, اطع ؟1عانك ماعواتتسقط]إ' 12 ععت“ اطقم اطع 71ه سطتعاط 15 201597

 طقسلعأ ةصل الع ماعووسصعل لزنععأ ةماعععلعمغ هز اطع مسلهلادأ لقتله لم ]ونع !جهنطقنم ط6

 (415-3:0 هعمضتتتقم ملم) اطغتع طق0 21:عملإن املععم ماقعع 3 1209ةتطعاتا 0 مناهل 5تاأ] 6 عطأ

 كمرس طع هلل ضااد] ماقتمم ام 0زدععمت طتوطعت“ عمماتص00. طلق دعاك نم 2 وطن 2هه 7/طغنعطإل
 مام لتمع 8كبماتسم ؟مدصل طقستعأك هنن جاتا 0هد طعم ج 0ع عممأالع دانانعأانع همان10 طع ةومزلإل

 اصماقستعل ةسل هع طع ددسع انصع ةطقصلممعل 1ءتمس طقالامو واعد ةغ طتعطعت ةلاتطتلعو 766

 1عممعاتمتمل ةمل م0160 طنط طع دوصع ظدصعاتم» 01 هىعدصتحام ع اطغع دتققل 56101,

 120معاطألإل, اطغ "عمم ة1عاطعم10 عزت 01 مممل1601 5ةن] ةهطصعصتم 7ذ11 كانتسان] أع طع 501039 08 طع

 1ةلع [خمطحقص هدعد, ؟نانتعات طقق اطحتك كه طععص انتمتاعل ام مقتصلز) هققعق 01 كقموتعمت 11156 ةصم

 اطقتتن لعم مم لعممزمو ©

 الكطعم 1ههلعكمق 2غ نمصاتسالاو ذم ذضت عواتمم, اطعام 15 2 للخكتمص ه0 همتمتمد. 802غ ةصم

 ءم1163 عاتع5 ةتؤاتع اجه 131 عع طاتعتتأقك, اتلعع اطقأ 08 جل عمعأوب ت16 1 طقم هعام ةضل

 0تكماورب [116 كقصقع زد ءااطعت ذم 521غ 5ع 01 020 ممأمع م3 ةرصم طفل ءعم ا[ هدمقمب [كامستع

 ةس0ل كطيتماتمم معللعاتلل معتم035.181ءوهودالكاعمك, طم عال عت, (طقخ اك, ةضتعقتعل نةنالوم ةطتعط

 هع ؟0ءانك 05 اطتك مةمعتم ةنع مدعوستسعل ام طقكع طءعم ه2 آ1كادستع ههتوتم. 8دمععام, هلل

 ام طع طبتقتتم 01 7ةلعمعتو طتعاط دانك عما هم عا عططع 0عمممات1 2مم ّدط 1216 آ[خها0ق 1765,

 15 2 2016مل ل15عماتاتساتكأا : خمردمتت ا عمنمم لثل ممأ زانت الع 16 120ععل, 8ظةنععام

 ننعداتمدم طع ؟ءإن ةيتكاعمعع 01 ممم موز زاعتمد كاطع ذم مقسم هذ" تم آنآ دنع انتصعو

 011310 ةصل 8322ةمقب اق ءمادك1لهتسع طع طسقتلام 02 ظ8نضتقمفب 06وعدتطع 3 عمهحاتمت نك

 0عرعاممرسعمتب تال 2 ةععامد" هل [خهرممس اخوه مد لتكمادععل ذم طع آكامستع 261100 05

 اع امج ه2 ظايضستمممب اطعام 3 نطتتماتمم طسعنم طبلغ ص طع طئعاععماط ةعاجكالاتل ةنماتنل طع

 عرب هجم 0 71112 مو1
 0 اساس1ش135٠7٠ساس سس سال

 )2( م 6 011 10114101 58خل]لا : ©هدوسعمأ هسق ةقوتستاهاتمص (لمهلمم ةمل لعوب لمعلا هنأ 16لقعر تاق مطعم ةمل
 ةلأو م. 14

 (3) اءالاد م. 082 1ش 540113010, 21و( هدم لع 18؟مهسم !/ةدأعملم (!دل نب 1989), مم. 204-17

 (4) هلاالات 8ةضم فلا, 8اداكوت ل قل فسلدتسم : اكوطتامأ ؟1ءلت جول ءاماستعاس عر لت ممتما يصعصأ لحصق !'1ظومدعمع 0م ءصاقلعب 2

 رواق (ةكدلسل : عد لم 7١ءاودور نعت 1992م. 41

 (5) البا دعم امسم (0ادم' م ىيصبمإب م ا/زمزيماططتع تتالدعر “ 151 ءمزعم ادت عملم لع 1هامهلم إن امد اعسئاملمو 83زعمماتم هع ©ةغمد ىواطعع 1 ]واح

 000 06 5 ا زانعرزود", (©هاموستم 1طةذومدصم-املأدسحم لع م١4« ينعمإا وهزم 8[علت ندا (6عدمملمب ةعمصمأم لع آد ةاطقمتع
 انكم 1992), مزن. 1855-1

 6 خ21 1 ءا هل. "1ستوداتمد قمهعمدرتساعرسك ص آةةقافعم ةمقتم ؛ يمرصقم هع آع]وتصتع وتمسك. ةصصهلم هغ اطع ةقومنداتمم

 ما ةسعتعممس © ءمعضسرجطعسو, 75 (1985), مم. 479-509,

 (7) 16 ةسممءاممأ مدمعتو مزن 8م 201310 نه “ام سمعتم لف !'طتلعسلتكمع ةصلفاتعتب'" لص آنعو هلونعك عمعملعو (ةكا15 نعصمأ (5) لع

 الاه نع طكدتل هرم (طولسم لف ةول1هععمب 1هكاتاسا ل' لان لو اثواءدمأءع, 1986), مم. 36-9, هم "151 لتكعمم لع هوحقعأوو اذن عقلم5 ةم قلع

 ةساماسك : اله ونه عتدعلم لع معمعتمتمك ععمعرم ]هم ذص لغا ةؤانم د مده هلك '“' مجونعملم وأم « توامرقدب 2 ؟هاك (قلستعتتمب آم-

 ةانانام لع 8دانلزود قاسم ءلققعي 1989), ردد, عال

 (8) ةللالالات 88224لاخ دما 1151 0 101ت11 41510, "1س عقانما هأ 50 قاغع لعصك 1' 8«مدقدع 0, ءداملع هني 7/هزنعم فيم ذه ل. ماعدا

 همم ط, ةوملفا 11غ عاود ل!” طكهددصنع ءأل”لظدسن هد ا[ملتا عك ةندعع ءامس وعام 0 ءصدأ ل مدك, الكدنممس لع !'0ععدتب 1981), مر. 115-
 140, ةىرع عاملات م. 138 (2تقم)
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم دورق : سلدنألا تمام 2116 1و داو ام كام ماع هاد ع اقع ك3 ءاخ# هوم د داود دج عدل د 2ك د هدا

 طع ماتم05ع 04 (طنق مهمعا“ 15 1م واععاعط طع هننالتمع 2 ةنطتقع ةانن0)' ت02 م1128 0
 هناطلت0ل اممصقأ مدقق : طم 150, اطقغ 02 عطغط هعمطلتإإلم منج 0[1هطقل 115مةهطخلق 10

 فاد فصل قلمك: طع ةععمصل, اطقغ 02 طع 1مبعع طآ0016 2ععق, منح فل شصلةلان5 05
 5مدتمس. 12 50 0هذمقع, 1 تاذط 10 ودعا 2 اطعمرعاتعول ةصل هعات00010عأعول همصاعا#ا 502 8

 015هبدوتما (ةمل 1ملععل, معزوم همممص) 02 تدلختتا ءطقصقعع اص 26016721 5مةتم ة20 10 12156
 ماتصطعت“ 02 نانعواتنممك هممععتطتم8ع اطع ا؟/0)/ طلئامتتقم5د ه9 0560 ها“ ةطمان10 انكع اع
 ها لعمعمم 3؟ةهتاوطاع. 1 011 مم ةععسمأ 0 ]هون هيأ طع ت00 م1عاغ ل15ءابكذتمر طعتعر طانغ مل
 ءممغقمع مزن عم هت1ع5 10 الع طومتع دنتنعأتتع 02 10131 5ءاغ]عاسعمأا, م1 ءاج1211) ه5 1عمقنلك اطلع

 016 ه2 1ضتعدقمم, 2 505)ةهعأ اطقغ طقم طععم 2 مةئانءان1ة6 1216163أ 01 21

 م ميتصعأم]ع طمماتحتع 201 اطنم :ع2مءابدتسع 04 اطع هقطتقع 01 ءكنلطتتقل هاطه286 لص 2601الةل
 كموتس طقف طعم الع معمل 101 طتئامءقصسك 0 طءوذزم ام سقلعع ةعمكع 02 اطغ طقكذ 01
 ةعاطقم1ه علموا لقنه طتعات طقفق همرصع 1م انعطغ ذم اطغ ]35 اعد-ام-ةماععم زلعوتك. 1ع
 لع عاممصعمغ 02 رمعل1عر721 ةتنعطعم]1معوت ذص 5مدتص طقق 210006ع0 2 لقنه _ةعمامدلمد
 اندم ععولعماعل ذم انتع طملعتج طئكأمت1 0 عتقمطت_ 06 فل-فصلهلامك, م1عوعماتقع 2 ءطقلاعمقع 0

 رطتعاط طتقأمتمسم طقتع ؟1عدممم0ع0 جبععاعلتت, هنن 20غ 3غ هلك

 1ع ةتعطعم]1هعتعول ةودلأ5 1/6 مادكأ اماعوتلاع ؟عم1 مدعم 150 لكان صعأ 6001
 طع 15( 15 اطقأ 02 *”ةرعاعصمألع ه3 عطع010 عزل", رممتمل) 06 دانك عع 1عداتنتعو 60)510156 هد ةلاع
 ةمق طزن ةعتمل مطممعمومطإوت, تتتط هدلزت انستاعل ةععوت همم ام ةععدتق 03ةطاع 10121611215--ةط
 ة1ءطعم10 عزت 05 5موعع5ر [ةلطعتن اطقم ةااعق5 (لط 21عاتتع 75 طقم ءاعتممتمم) 297. 1طنم اعمل
 ه2 ةيعطعم]ه عزت ىبطتعاط طقك همدععما 21غ هم هدكالعو ذك هماطتنمق اتلعع اطع 0106م معلتعالةل
 ةيعطعم10عزن 02 ءهةكالعد مممع0عع0 طزن طبمممعفم ة26طع0م10عأكاك, اماعتعئاعل مقتملال 1

 ةعطت معطل 0عغمت15 هضم ىطتعا ممل عل هدلإن 5عوتتأ 501211)-1ت] عا ةلتأ تقاتل اك.

 طع ةععمصل اعمل 01 ةععطعم10عزن زق, ه2 ءمانتوع, اطقكغ 05 51320310 51166 0 ةطتعاط
 طقك م10لم1عع0 دانه عومطتع ةهرتعد 02 لهنفطاع ةموعاسعمو, مقتصلوب هعوستع طفت لك. عدم
 "هدول ممفوط متععارت هتاط اطمذع 01 ةءءاعممتلع ةعءطغعم10 عزت ةصل معم10ع 2 انسع انمع جطتعط

 هدم طع 5ع 10 زتاععتهتع ةعطعم10 عتعدل ةصل طاقامعول !عوانلأك

 1”رعورنج [ةمردختل (0 151 دد1 5 لع

 معطعم]0 عمل دننلتعد طقحع م12ععل طع ةمعبك 02 015ءدموتمد هم مبعمل ةعاللعتسعصغ : اطع
 نوتات هك طع نمزعدل ةعغلعيرمعدا 02 ه تطول دءوصعمأ ه8 قصب طع مطم:مطم]108ز' 02 اطع

 1112 عع, 0 ععاطعت“ ؟تااط 15 لعقعطمتلاع ةصل تنل هدأ ع عانت 665١

 1[ 15 هعم119: صم هووتطاع, طم ءعولعتن م اطعمتتجع اطع انتقصمأ اتم ةضمصج طع 0208[1 اللعللق 07
 تلاه 10 طع 385دداتس نقتإتو طععوسسدع 50 ]1816 15 طممدجم ةطمانأ طع الاعانك هل 15 001

 00 لا
 (1) ملم هطلل 10108 11, '2ءعئوععر ام خداع 8دعمممو, ظواتعع نيعووتعم ةطل هزعصع 6©نتعارقملب آرعو كطواععسرم مدته لن هل -فدلمأانك ؟

 زيزو مزرعع أ قرع ءماموتع لعد 11و لس ةسل-طظدأ لع !'ظدمدعسع (01ةلعأ ل, نجعد لع ؟؟ءامدوطنعتج 1988), م. 11
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 01 09

 ناتبراخح ناتلقن : سلدنألا دعبو لبق

 كيلج ساموت

 ثحبلا صلختسم

 ىلإ ةينامورلا اينابسإ يف ةميدقلا روصعلا رخاوأ يف ثدح يذلا لوحتلا نيب ثحبلا اذه نراقي
 ؛ ةيئارصنلا ىلإ ةملسملا اينابسإ يف ىطسولا روصعلا رخاوأ يف ثدح يذلا لوحتلا كلذ نيبو مالسإلا
 ةقيرطب يناثلا لاقتنالا قيثوت متي امنيب : هنأ دجن انهو « ناطيتسالا طامنأ ىلع ةيسيئر ةفصب ازكرم
 ناك لوألا لاقتنالا نإف (©ءموعانل 1 عهامو) ندب ىتلا يضارألا تالجس لالخ نم ةصاخ «ةديج

 يف ينامورلا رصعلا رخاوأ يف ءاوس يفيرلا يعامتجالا ميظنتلا نع ليلقلا الإ فرعي ال هنأل؛ اًضماغ
 نييراثآلا دوهج ترمثأ ةيضاملا روصعلا يفو « ةيمالسإلا اينابسإ يف يمالسإلا رصعلا لئاوأ مأ اينابسإ
 يف ناطيتسالا ةعيبط لوح تايضرف تدلو ةمخض ةدام عمج نع ىطسولا روصعلا يف نيمهملا
 « يسلدنأ - ويلاب » نويراثآلا اهيمسي ةبقح ىلع راظنألا اهيف تزكرت ةطقن ىلإ تلصوو ةميدقلا سلدنألا

 . عساتلا ثرقلا فصتنم ىلا ما/١١ نم دتمت

 ىلع موقت ةنراقملا كلت نأ ديبو « نييراضحلا نيلاقتنالا نيب ةنراقملا نآلا ناكمإلاب نإف « هيلع ءانب

 نم اهلمكي ام عم ةبوتكملا قئاثولاو ةركبملا ةرتفلل ةيرثألا تافشتكملا : امه نيفلتخم نييملع نيساسأ
 . ةرخأتملا ةرتفلل ةيرثأ تافشتكم

 مر 20 115 ملل م2111 خلع فلا خ]آ15: 1990 ©1711 111آ 5

 ال

 0 نري

 ( م8519

 "اتق مدمعأع 7111 هممدمدتع ع انقصقااتمم 01 1216 ةصاتوادتاز' ةعمطط آهططقم غ0 15 ةنطتع
 كموتس اى اطقأغ 01 طع 12161 8110016 ىععور ظنمس 1]15ةستع غم 0طن ونقص 5مه12, 1001328 223122-

 19 2غ 5ءاالعرسعمأا م0 ماتتق. آطتلع طع 5هعمر0 انتةصقأ 02 15 7ه11 00هدطت عامل, م2116ا11811ق/
 اطغ عرتعول 1ععاواعت5 02 1220 اتتقصددعأت همك 021160 اطع 1[ عموم ست عطامور, الع لوا 1251101215
 طععال 20516110105 66عوانوع 71 11616 135 اعد مترلام 01 1ن121 506121 0: عدصت ه0 ءااطعت اص 6
 1مرسقتت 5مةتم هن زن ءهه1:19: 1ةاهتصتع 5مهتم. 11039, طع ةعائ71165 01 2601678 15
 هدنعتن الطف 13516 0ععملع اقتنع م10006ع0 هت ع2م105102 0 0218 تنطتعأ طقكع ععدعا2اغ0 2300[ ع-
 وعو هرج اطغع طقتتتا ع 01 5ءأ]ةتت علا اح ة31:13 هلح خس لةللن5, 10 6 م0121 01 50ءان5أ17 8 266611110112
 2 مع100 اطقأ ةننعطعم10 عا5ذأاذ ء21160 "ةهلعم- خصل م51" ةءعاعصلتسع مص 711 10 اطع متل -هتساط
 هعاجطلتت. "1116161016, 1[ 15 2019 م0551516 10 همت موتع طق 150 انةصكآ1025, 21000 8ط 02 طع

 طقمأو 01 هزت 011 نعمت لهتق دعاك: ة1:ءطغ0م10ع1عول 201 طع عدهاتعات همعر 71عام 0
 ماا همس م1 عسصعضأمتتن ةتعطعم1 0 عامودا ةسلتس عد 101 (طغ 12161 0.

 0 طاب لن," 2ملععدوم هل القا هتإل, 180هكامد التل ءةملاإل, ال5.
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 ناتيراضح ناتلقن : سلدنألا دعبو لبق

 كيلج ساموت

 مرت م عل ملل م1711 خآ- 415:0

01011104141005 

 ال
 "1 طمتممم 8. 111



 00 اا انالهك 00015158410 11115 5018 833 81: 7101 215 آخ 61840144

 1". 02م1, 0318:

 آه 5ممطاوعإمم لعأ عضم لع 0ةمه03 قعوماتع5ك 0ع ]12 ءتمانلكأم» 06 95
 7110115005, 1ع0 . 0[ 7.

 ةاكوعستما (نة2؟ةزقأ :

 ك1وامتم لعا 2عطتاتمم ل هقكاتعم لعا ظفتمم لع 0ءةصهلق, 8ةع, 21 , 4201510, 6.

 31. 8ةرتتمورز خ عننا نه رع 8501.301. ظادتعا 531ع00 :

 آم هعممطاوعزمرم لعاأ ظعتصم لع 0ءةصه02 لعومانع5 0ع آه ظاصاتإوأوت 06 5
 340115005. ةنعصاعك زل طلطاتم عفت مق8 وداد ةوتلت0 . 851200 06 ]8 0

6 ,0132203 ,10117651080 

11. 506011183701 : 

 ©1110 717 طاعومعمدعو كم آم 0132202 ]0ع آه ![طددانهعامم . آل. لاتقم 06 11018 ا'
 000013 . المت عضو10ل20 0ع رقص 012 ا (نعصاعم 0ع ظوات 0105 21560505 06 28

 ال وان ظعاطم, 0122209, 8.

2.1. 82005 : 

 طوعاسممق ط1ق1011235 06 داعوأ23 562018 06 ]385 ةضعانذ 85. ظةتعمت# 0ع 01م0
 81018عمقؤ, 1929, 2. 280 .

 ]وعستءدامود ١كوادعأ دال عع 1 ع1عععمأعع ه 105 81هعتوعمو ( 1569 - 1571) . ذععطتاو 5010

 طرووتاصسعت21 لع طلصعتتم . الصلال ءتهل020, ©1ةطقه03, 78,
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 تثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 6 سئلدنألا ا طب ناد ل كاع 22 ت7 ج3 داود تسل راو ديزانو هاطأ عاطل اج رمز ع عد ودع

2011111423177 

 4. ادع 0 دععاو زن 1501. 8ظددعتتمك ةعانتاءانف :

 ]دع (هممدتستم عوض ةلتسق. آند ءوذنلتم طتقامتعم - اتهوادتماتعم ةءقانت ءآ 0 0
 ا ممعم رب 1[عموتتستعمأام لع قلعت الملك عتتأ 020, 0132202,

 م4. 100دتأ 2 سانع7 0 ان. 8. ؟اطععتلا :

 11150113 لع 105 3540085ءمو: 1102 ز/ 2 عملتو لع نصف هدتضما12. 8101106عق لع 8
 ؟عرامام لع 0ععالعحأع, 5420110, 1978 .

 من. © هنأ, ن0

 ٍإ -“ 5ومعا لع 15 1عاموزقه 0ع 01ةصقهلم ةد 1ه ةقاست]ةعامم لع 18 50ء1ع0ل30 صماتقعق”" ى
 ا مماتوتتم لع طققأم115 000619 9 هم عاتق 0131169, 2 - 3 , 1973 - 6,

 4“ 8ةلقممع زل مع15مءعاتالة5 0ع 18 اطاعذأ عدعأمد ةععتعم لع 12 ؟عممط1ةءامد لعل
 يعامم لع 0ةمهله لعدماتعد لع 12 ءءعماناوأمد لع 105 5401535عم5”' , اص ل8

 ركع هدنلطتتنقم (2همعمعأو) , 1مماتطلام لع ظوان ل105 فلس عل عممأك, فلعل عالققب 1990.

 م5. 1ع

 “13 ممطاقعأمد م1153 عقم لنقص 2 م5101 0ع 1570", 8د فصله نع 8
 (51ع1مو ةكزددعتت) , ةعامد لعا 1 00موتنعدم لع طائامتتم لع مصلطتعتت . 038

 م]1ج01105 لع (00100طق, 00100563, 7

1 1711211 

 -“ [05 340115005 لاتغع م6132326ع1عرمم هد هأ ظعلصم لع 01ةط803 0عوماتعك 06 2
 ردماناوأمد 06 1570 “ رب ممله] 018 عاد 12 6030

 -“ ]مق ءعمامك م3: ءاتلهنتعد 0ع] ظعتصم لع 0ةقهلم ءد ءأ ةذيأم 2/1 : "ةعل

 11021 ءعو, 83 عدعاق, ظو مملولتع13 عد 1م تله0 2200عاق : 10201012 7 0

 لل مات[ ةعامات , 0132208, 5.

 0 ةطقسعاا هكر 0. 1",

 - "قةئتوم ممطاقللم زن 105 انطتنمد مالتسطعمو لع 0ءمضق لق” , 11156 ع1 3263 066 095

 منوطعو رن 8عط1ة1عمور 111-10 , 1969 - 1970.

 - 181 840350 :ةصهلتصم ثلومكو 0عأ (0ةقاتلام. >دتهمصقنم لع 12 خالطقسأطتةب

 0150200, 1965 ( علته, 1991.

 0. 8انججمال, 0. 5. ة.:

 “ ]05 8/1ة:1165د كل عدكأتت05 لع [80ععأزو “ , ةععطتالم ثعامسمأتستقت0, 1980.
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 ااا ا ا اا ااا ا اا ام احا ا ا احا ا حا ا ا ا ا بام ا اا انالهق 20715152828 101115 508118 81: 211 21 آخ 61م 1خ04

 اطغزت هعاتوللا: موزع ماقمعع ةمل طقغ طغت ةطقاتتكل 71210058635 هد ءكعات طع ةهعماقتت علب عال

 تان مارت [عدمممل 10 طع طقاتف ةععءاتتلات]21ع0 طال اطع مهل هنت 01 ة8كدداتسم الآ 7تالع 001

 ه1 اطعأ“ ءكعطتك- 1م 311 32ممعوتتفسععو اطغإل 7ءنع (نطعتماأ مق, 2697ءتاطع]عودو- طم دنع

 ؟ءرعاتمطك ةقل طبصتلتق 005 إن ممكانتع 01 اطعلت 76ان ةهرلداع7 0ع. ؟[طعم الع 732 طماع هنأ
 اطعإت همعماوب ؟عطعالعل ةعدتصمأ (056ع هككموعجك ام اطغتم دبطم ءعمءوعطاتع0 اطقأ 5ءاكةةنصع

 0مم1:عووأزم ام اطعأت" 00 11128635: 11315, م116515 320168615.

 '1طع ثعاقم ةطمان1ل 6ع دعدل دباتط عقعوأ هةرتاتمم 20غ 001م7 طععوتدع 08 اطغاتن 116010 عنعول

 طوقأك طصغ ةلكو طععوننكع 01 اطع آهمهاتمعأكال 01 اطغتت' طقتتةلم15, 207جم 1عوئاتسقتلع اطع

 معممدزتمك هز اةلاطقأ 15 2311260, ءكقتست غ0 56. 1ةلعكتصسع اصنم همه510ء201 طلق 211501 - ةقل
 طخصحوطتمسق ةقالع طع ننعم عم00اج5 71201ءانك عطعدد 01 اطعلع ممداع101 1طاعتم# ءاعاو-, اطعتنع 15 20

 لمت 25 10 طع معا اطقهأ اطقإن ءمدماتطلباع ةط اطاع1 عواتللع 5011166 20[ 50 متاتعأت 56ءولتكع 01
 [طعات ةممامدعا 0 طع ةتباقللار' 01 2 طمعا ع1 عود كاأ] بونت - 1غ 15 7/عا1 اممم اطقغ اطنخ ةمماتعل

 10 طوأط طقم - ذم هك ططتعأط ةهقاام معمعاتةلع اطع هاتطتقتع 02 طع 00د 1-11! عل متتم 2م (طقأ

 ل1ءاملعل اطعطل. نمل اطإل 0255مععاتكع 1غ 15 صمأ اطغع زئعوم 1668 ؟طنعط 15 01 اماعتققام 0

 زعوت5 ةكاعتت طع كتعداأك. الانطمأ ذك 01 عرعدلا 1ماعانعنأ ام مغ 15 10 ةططماطتةمأ 2ع اطقأ ةغ اطع طوانمطت

 01 1غ هلل 82:6 هدعع ةعدتم مععأ نم ؟/ذخغط اطع 1!صلمذعتطوطاع معتكهمهتتاو هك لمو طعام الوعو لع

 تدماعم, اطغ ةءاكذدسمصع ةععططتماطمم 02 0ءةصحلو هنطعم طه0 دع ةقكأ علاكعم كتعلعمعع أم ةصل

 دانمممزع0 طع ءهاسمسقإل 280 01 اطع ةصلتس عد 01 ]2 '1هنتع '!انتماقتمق ةطل آه 9
501010005 

 اص إب 200عوأ هماستمات, اطلق ن0عيتاملعتم ع 05 ؟7ةعج لع ©ةماعم- دبطم طق ةصصعل 2 لعق

 عون ام دعا 15غ زان ععرمعات اك ةق اطموع ه2 ختتقم 84وصتمسم 030 طمونال طع اطعام اعل 35 مقتت

 ه1 2 0عءا16ءجونع 10عما1م علعدل م10 عنوستمع ام الطعن عموتط]و "ءةنطم] هلع” ©: ةصمملم. 8ع طفل م

 لتعمأ 1[ هن 2 5مأ11131 طققتك ؟طتعط مهم 100 8/1ههتتماطن 11 اطلق ؟عدقمسم (ةععصتس عاتزت مقغه007)

 16 لمعدم*[ ةممعهتت 1م طع ؟م1اديئاتمانك آد اطقأ ذغ 905 اطغ اعممعتا)ل 0 اطتق ةععططتوامم» ؟طتعط

 همومك عامل 8لتئدعأ لع اق, ةطل ةلومدو لعا 0ةمأنل5*16 ةمععدعماتك ةطل لعدومعمقلع ةكاعتطمأ

 10 تمتلك الحم نادت مات قمم هلحل ة/كبكاتنمو ادا طف 12031 ماللقنت 01 ةمعاعما (نطتتمات همتمام ام

 انع هكنت0ه0 لع 158 ةلطقسططتوب هطتعاط 15 ممموومتقعل 6زن طع دؤلاط هؤ ذك مد600 دونما ؟وص

 عدلا 0. ظاهر 1غ 15 101هتئامادك اطقغ اطع 125غ ؟:علماتطا 04 طع (00ابصتعت عقدت ةانمل, طع 26و

 للدوام همم 1هتانتممالا' هك طنم اثقع ةصل ؟ءاتوتمد, اطغ ةفطولتق لعأ 5ةعموسمماع 7/35 ص طع

 الاتات, تلم 2 هعاجاطتتل ةكاعت طتق لعدتلل طع ؟ةهصمصععت 02 211 طع مجتاططتعمل هعسماك نبطتعط

 ءمان1ل ةعزكتم 10 :عوتسم اطمدع ممعمتععد: اطغ ةلعاعم ذم ىطتعط لمص لاتقم 06 8101و زن

 م1260 5 1عدقتمع ماع, زم طع ظصلتعطاعمصقماب اص اطع هنئ0عوقممك ذم اطع خلطوتعتس ةهتع 206

 طقس ةاموسوما7 116إل 0طت1هدك1إ7 2011097 اطغ ةدصع 106010علءول :عات عماد ائصع هآ

 م10 هطتعات طقم دو ل111 ععمالجا ؟عءرنعةتعل اص 1671 طوب ةتنعططتمطمم 8دءماقصو.

 للمال يالا

 (33) التل, 2 . (ةظفلا 8اراشضق, 0. 1, 3/1 . “ةندم ةلوداقمم زن 1م اتطعمو ماسسطءعمو لع ©عةضقلد" , ة[زدععادسعم لع ظ1تانلتوو 4عهطءم 1
 11ءطسمت عمور ل 111-2135, 1.© , 1969 - 1970, 282.7-1

 (34) الذل. 3/1. 50101314501 سلطسو زن ظلعدتعدعم ءدلم ©عهيجقلم لعل !!ندامهعأوص . 2. لموقع ع آله رن 000سم , اندتا مكن

 لع ةعوسملد زن نعدلعم لع ئكاسلتمم آتداممت عود لع ©عةمقلو زن عد عامر 0231203, 8.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلئدنألا تاب اما ا هاون اساء ب اقاط ف ان كالت 2 دج تل 2 قم احل ادا كه 3 كش 2 عدو

 ”1ةلعمع طع ةعاسععو طع 0[35هدتكط همعائططمادتطمول 02عرد ذه 1568 ةك 2 ةاقتاتسق م00[ ةظل

 مولعم ع هع 051011 ةواتس ماع 01 اطع 810015 اطقأ 1160 ؟مطظ © ا اطقأ 9ع ةم0ل902ع, ]1
 ربمان10 ؟؟عمفتتع غ0 نان دصانلإب اط0مذع اطقأ 11مل 0 طع 516228 0 20116

 1 7111 صندل طوب ءعقعحتسع غ0 طع طاتطسقلل ؟710اك51 601065 02 ةهطتع 01 اطموع “520115005 ع
 مدععو** نمأنا اطغ ننمعتع لئ1عصصمم ه2 اطعتت 201ععل, ةعماتاوأل مم هدن طإن مورتتمع هيمعمقأ ا ةآرن ؟بذاط
 اطعزم ان0عد ذم طع دنت ععاع مهلع طغطصص عم 101 اطغ ةءعممل همالمد اص طع 650613
 1116و عركزط1م لععلمأمم. 3[همزن ه2 (اطموع تطعم 1160 غ0 طع وزعم 70010 عمل انم ام02عققتل م طع
 ماتم مرتك 02 5131م5 اطقأ 7ءنع 22060 لمتتسع طع ةدحصع قع هز لم اطع زئعوقذ (0عنعدك اع 0
 رمان10 لتع ذص انصعواتلا همزصطقغ 5ةهرمع م6ع1ط3م5 70010 ةةعدرمع ام هأطعت (نةكاتلتقم اطلق 0
 دانتت عمات 0ان51)/ ةصعنعدمع طع هندمطعاتك 02 طعم طءغماطعتك مىعاامادكازر) لعمورعل ام ذك
 حمصع ه2 طعس 70010 طقحتع ؟عابتتقتعل غ0 اطعام طصسصعم. طاصمللت/ هاطغعتور طع 20016 1111
 1عكتن, 701110 27 8 ذم طع 01عمملتقم ملكهم مه551ط1ه: ص اطع ءمماعم ماتط1[ ع 516
 1ع12160 6ا7 زاديتسم] 27 طنم ووك اطع ولع هنعمل زن “للعوم هآ1 '1ةطععوتت, ؟ةدتطم 0

 0ةط203, 2 3و 8210101ع** ه1 آم1عم0 ه] 8ءرتست, ؟؟ععاصم 0ع 0هط15 12 02ة20ع ؟اغط

 مممعرتإب زنط 0ةطتم آه طلعو. 1غ 15 طقتلاوب ؟مداط مهعماتممتمق آءانعأ 2 2333, 1211862

 116م0 أ ©نقمطقتمممت ؟ءدتصق 0ع 12 3[ةلقهطقب نانع 658 مط انعد طل م5ذ م (نةكاتللق ل ل05 ن8

 وتعاقب ال هل مهتم مقغ وتنمو هآ 15 ءدتععا لع 12 (نطقصعل1 16113, ةق هد ةزنطمط01 01 اطلق 85

 1 ممل 5

 "1اطع :ععممل ةدعوسصم]ع ذ5 05 ج ابعرجب لت عنعملا ههطتتعز 1( [عاعق ام اطع امظطلتعم 268 167
 طاتصلاعل 010 ©طتتمات6مسك, طقتماإل مالعوأكر كعنع ةنطصتغاعل 0 ذم ]35 فلمابز ةتتقق 2غ 65 5
 ه4 طع عطعا]10ان5 340015 زز2 1568. 1: 15 ع]1 اطممتتم اطقأ لت ة0هدمع ءم1500ع5 ائلعع (طقأ 01 طع

 ار عمم لعا 8كومتستم لع آن عنز ونت 16 طقق ءءاعم0ع0 0 طع 10035[ 16157 ةاهأ, 20م1 «ءانعزودوم 9

 "طع هنن عك قص طع هعماقتمسعل ص اطع ءمماعالا 01 اطغ م05[ ج2 ععئطوتعلر, ءاعاكقلا ةعقتتأ

 رعانعتمانكدمعدذ ةمل ةنع 0ههيصعماعل هم اطع 6321160-50 ةعاوق مهمعاتسملعو لع ان عأزقت“ 3
 ىنطتعات نعنع همس متلعل ذص 1668 هع طع :ءوادعكأ 02 اطع ةتئعططتوطمم ه2 (تننقصقلم لهذ 60

 8وعماقسم (اطعتع تنعم اطعم هممزعل ودع ذه 1671, ص طلق 8لعسصم1131 2 18 ظعلمف 8[. 5.,
 135 مانعاتع5 ناتع م0 0010 لع 12 ع زب :ءاتوأمم هتلكاتممم 016102 5 0 166612005 2 5

 هتك قهممو ؟05)716 زل 21عاتت035 2116105, ءال ءأ 1ةلةصامتساعمأم 0ع] قم 1569

 1 لمد'أ ماعدا م مهتونع طع مهطتتع 01 طع دا 0هلاتعو, ؟بطتعط دتقطخغ هعمل اطغع نا
 دعمول ال6. 1طن "هك 21:عدلزن لممع ص 1935 طزن طدلتنع قامو, ؟/اغط ءالعاتت ؟7!ءدلتط 01 لعامن]'

 86و10ع5 طع طعون لع 05 اطغ واتعععووزات ع مقت هلمتك -مدم ا/اقنتتم] ةصل 11605, اصع1ت للم
 هعءاءواةماتع 5هتمادت ع5 ه1 8عتمات0عج لع طءلعدمم زن كصاماتصسعر لع ظانت عمو- 1[ 15 0651015 طق

 (26) الزل. “ طماع له عبعسو رن له تصناعكتمت .. “ , مص. أن
 (27) التدامرخم لعا 8عطتلتمس ءءء هرج. كأ . طم. 1 253

 (28) ةمعطتملم لعام 8عقا نطمسعتا] نلته لع 6 دصهلعل م4معم لعالذع (2ةطتهم , 1[. 1611, 1340 زن 1792, :ةدمععاتانعأال.
 (29) لل, 2, 1 111105, هولتودم طلوامسأ عمو لع !أسعوارعه دعومته 0ع لهو 00 طواعموقو لع ©ةوقلقب 8انععمو, 1929, 2. ه عل . زر مدع

831 55. 
 (30) 186 دندعل الدق هعتوتسمأ 0 جبادتمأر 15 !ععمأ ذه ادع مدعتمال ءاسععأت ةغ آل عززقك

 (31) 1متصنعمغم آمل, ©ةةصقهلر 1
 (32) 8[ومان»ءو لع 1 قاردتسز ورعد 3 15 8عطءاأ ورد 0ع 5 01 (1568). ةممماما ولم لع 1 طعوممي 8[ةلعل, 1935 . 5ةهء ةلقور (ل.

 81110133, 0.5. ثعر “ آنمك 1/كدماطمع ةينعاتسمع لع [دعمأزو ' , ةععطتاو ةهنماتست همم, 1980 , مص. 327 - 06.
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601151840101 50888 81ر11 27 14 044
 ا ا ااا ا اا انذلفمك 185

 طع هقمتافل ه1 0درفصحلد ةصق أنك “ةنعتنف* قمل بعص ممتع ىو طع 16و 56غ اطقعمءانةط16 ةصل
2 : 
 مطعم 2 طقضممصتمبو ببر م] م2

 156 ماممعلتمع عقود ةتع ةعةتععأوت ممتع اطقش 2 20316 العالم أ 10 انصلعضواقمل طع

 اطلمامتعمال ةرعصتم دبطمدع همدمعواتعم وعم 20: طع 7/1ووءعط 1 قه طتاقمأاك تنعم مة عان1 ق7

 10000616. '1طع معا اطهأ اطعرن لتلم' أ 3عاتكتع]إت ميكن ءموتع ذم اطغ انوع لععتسعل طعس 17/01

 012 اع اعمق "صمتتمعمد 0ع مدعقم” ريطتعط دممص ءكقمطعمل جبتاط اطع معقلتلو ه2 طعم ةقعازت

 0ءممرتماتمم. 1غ 15 هطكاتمانك طق ل( 0ان10 طقتو طهعم ةدعاعمسعاا لاك عدلا 10 همصكتمعع طم

 تناتمع 10:هعد اطقأ ع مرو مهعاكقمسطت ءمان11 ؟ةوعط طع 0لءوتتعع هطعنعاإل طعس

 همت مات عاممتماك ذم 1عنماا تنعرزع لعصتعمل ةصإل اصل 02 طعام هذ مالو طورونوم 3 1 عزم عاطل طعنت

 1لةتعلل 1570 تبالغ "و5 5ةعوتمات 105 01و لع مقهعع5 0ع 105 ان عقمعو لع 1 17683 06

 0:ةلتقلقم آل 105 !1عدبونمم انعصتف ةلعمأو” غن ءومع طحت ان املزن 0مع2واتمطقر 0" 06 ةنم1101137.10

 مقل ممل اطعام نمت عمتصق أم طع ولعدم” م ذصعتءومع طع اتق عك 01 عماد, "20م5 نانع -هد

 مهلقطتلم لع ةكوضسمم] 0ك هزقلح متمعاتمم لعزونم لع طقعم مان016200”*. "طع ببتاطلعةطول 0

 ادع "مماتكعمو لع مهعع5” [ن0اع ماقعع ممتنع طقم ىلجع ةطمصماطق طععورع لطف ععاعملل لعموم

 04غ طع طءعلمسستس ع 04 110ج عم طع“ ن6 طع هويصع رووا

 1ع 00 ةتناطتعالب 35 07 هبط ماس ل زن طع طقهعمتنتلع هك طع مهدموتام 5011310

 ال0010 دخن غم ةصل 2 1ةعمت زادك عدمد, عاطتمم تمم ام طع لتمانسءانمم طعاس عوج مدكد وتمص

 101 '"نتتط علقو 16دعجب لعاتسمع هأ الاتات 0026 2136538 ةصل طموع الم ّض ةقامك 35 17/آ]] 6

 اطعات 'ءمصمعزةنمد زن ةجسلهلو16م** ةمل طم ءمممان]كهدزن ءءعمممممتتم» 02 موو وبطم

 1تامفللا ع0 "طم كعم5 لع مدععم** ةجق بطم طقم اطهعاد ةلكو 261 تناط ءاعدو ءةداتتقت عع0ل ةمل طموع

 بام 'ذع 1غ م0013 طقععت ١( طمذ. دطقضلةنطم5 نانع 56 6و 1282) 13 160121158

 50115100 عاما1 9: "تاوععتنمم 0610 0116 105 0105035 دانك طئقمعو هان وينور

 1[ 15 06ا10انك طه اطتك نما 160010 معطقفل, أط هاطغقت“ مناع طع 0م معطرة 0ص 101 هلك

 001021015013: ةعم10 مات ل 0طقر 261961 00ج م1306 -5906 10 7من نانقتتلت عل هلوتسمسأو 350 35 ةط

 ةمعماتمات. 17876 دطقتع جتنط 0اطعع ةءطم] ومو اطع همتصتمم اطقغ طف مجبو'و وعلوم 01 طع

 م055ع5ام235 01 اطغ “مما وكعمو لع م30ع5" اوك 10مطقت كا عما هم 11ةتلساعمأب 2ععرءاطعا عود طف

 امد: 120غ اطقأ ذم ثماتأ 70ه لكانت صعأتمال 17/385 ةقاهطاتماطعل طءاسبمعرو اطمودع ب ل05 18

 ةاعا0* ةمل 0056 (ةلععم م ةةقاللع ءمانلل طع هصلعننأمول هك هءمامتت ةااعتممأا طزن طع

 0101 10م 217010 ءماس معتم تمدك دبطتعط ذك هانلا 2626ء[6م0 ذه طع “عدل علال لع

 هم 5نوعأمت”” لدنعل 24 1ءامرتنمنإل 1571. 1م طع 2 دان17ءزند طع لتكاتصسعاتم» 20 1م عع

 0مم6و5 25 101 35 76 امم, 1 ؟ةماضنتع ام ءممعانلع اطحقأ ةغ طع دامىع 01 طع هبم]ن اتم 02 طع

 م100عوو [12616 135 طم م0موو1 ذل 02 ج زانكأ ؟ةبوعل ةبعرم طعام عوللزن ؟مءملئتمع, ةصل طمأ مر

 معاعأإ) اهعطمتعقل 6360.

 (23) مع طلمل اع 1 ةقالستممإ هأل مس 21لععتت ةمح كمن 84ةلقعم لسعتمو الع ةوع زعمت ةاطمع ةعمعووعت»ءةر نطقت طق دمام : “ طاتعك 6518 هآاقعم

(آمك لع مدععع, هع ةمان عولع ) ؟ةلعم متم اطغ تمجسطاتءادعل طفعتو طوب 1.آ. 841/0 0420 هد
 لانع دمه امه 8لهروق ملزم ]وع لعلوم « 

 لذ ةدطق لع © هددت عقر مدل ع كلداموم انستا ةععلاإب, 2 -1 10١

لعم لعل ا ءارم لع 0 مصمقم, 8 ةلر 21 84300, 1946, رص, 323 - 4
 24( 111ه لعا ععطئاتمو نب ءههعات

08101 0 فنا ظااخر آو معصمط] دعمت لعأ 1غعلدم لع © دصملو لءودسعم كعلم ءوحساوأود لعلوم 11هدمكو عمور معمل , لع 1987
 (25) الذل. 2 

 ]2 62. !االقكع لنعفاتموم اة لاو ءنووعل طرب حب ظهم22105 م6 1011.84 17 1 81طلتلطأم 5 خ10, اه معممطاه وص عل

 كعلم لع ةممصملم لععمسمو لع لد ردنا كلود لع اود 81هدمثوءمو, !نءماعو زر هلطاتدوتمكم مدعم دن وأنتم , ؟تامللم لع 1م

 هنعفاتمس, اتمتع ةععتلقلر ©ةصقق, 1986 ةهل كب 2 98 4قا01آافر " 8ظدلدسعع ن معاد ععأتا هقرمر “ , هم. هنأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 5 سلدنألا ل يي ا ا نر رود جت ام بو 323

 طع مانطا1 عدم ه2 اطلخ 6001 اتز11 م0هط]1]/ 529006 35 هه ءدعمسماع 101 طاقطلر_7 ص

 16011615١

 13و هتمتتب نطقت آ كهان10 ]ذلعع غم ةصمطةمتتع 15 اطقأ اطمدع تطعم 620ع350ات غ0 ةنتلإت طع
 ىرصماعاع طتقامن ه2 0ةهصقلد, اطع 1ناقصتع 08 نبطتعط 1 نتعل غم لعقمع هغ

 طعوتصمتسع 01 طلك ةتاتعاع, طقق 0 0م1108 طانغ [م ؟0عءانق اطعأت جا مدغم هد اط056 61160 5
 ج5 طعم طققامتتل لص (طعوع معا 1ة2ئ05 15 35 ططاتعأات 2 مة 01 نءوضحلو (02 امطع اكس علمت 01
 هص202) هك اطقغ 02 اطغ ©"همانلاتقم هم10متمام لطم مولع (طعأف م190ع 0 01مم لنقص 5011 1

5 121 

 1ع ةمللم عدم 15 ىانآ1 1م ءمصعت اطع ءهماك00ع 02 اطعاتن صقل لعممانامهخنمم ةمطط
 1كم علقمسم ه2 ع 5مومتما 8[همهت عدت: اطع ءاطصتع طمطم ععدعأاال, طع هلع لعقستانمم 01 طغت
 هتاضنتمل م01316و ذص همداتومأ 0 005م 01 اطع ؟عقأ 01 5مل (معاسلنم ع اطع (05]خةصق)
 ءهدمطاعل معمماع 6م ةتعءووولنااز: 201108 طعن اعدعام ةقاعت اطع هرعماناوؤوم لععتععل مزن ططتلتم
 111. 196 ةطمان10 طه عيواعتما 201 طع ةللورتك ممه0ع طن طع ةءطماقتكق اتلكع 2م0123 01 '1عمتتمت
 موس 1كنطتمته. آه هموت هقعر اطنم هلكور هتاطماتأا 2 ل0اتطاب ممم مدكأ 01 طع طتقأماال 01 151 ةمصتع

011200 

 رطمتنع جف دان]1 ح عجب اطعسمم :ةلعيتتسع ام طع بدع هبطتعاط 1 0010 ائلكع ام 0150155 7
 ورحب لتك مرممأ ؟عدهمصدك 2!اطمانعط طعون 211 طقتع ههع ؟ةعام# 12 0101: اطعزت [:عومم20 0
 دعت عع هرعيسمام5ك ةمل ةتع ءهمصقعوانعأ13 ءةدءتعامعلال ةممامملمتع, طقتتسو 161 طع

 ععمم1]2 م5 هرج هدمع 5106 10ه. 50م عاطتس8ع معانا قت

 دم ةمأ اطعصف -سطتعا زذ مملععالو ؟عوهتطاع 20+ هاطعتن مدعغ ه2 اطغ اكتم علم 01
 وقلة 5 هعمتعل هد اطغ اعود لع 0عدصقلل ةصل 5معقلعد 04 طع 810025 اطقأ 1160 ام اع
 516112 20 فمامانز ةيننوو 2 1[ مهن ولعد طع معتكممقل ةصل ةقصتاو لعدسمم 01 لعدموتملع معمم

 ريتال ةمععألتع 231065 220 5+

 1ع عيماتم 02 ممتع اطقص 2م دماغك تطتعط 101 اطع ١؟ءوه لع ©ةمهل, ه5 5/ءآل
 جك اطع هةماامل 1انعاع 010 مما مها عامونع اص اطع تكتصق 01 طع 340015: اطع مما ممل 510
 زر طعمورس طور“ 1568 هر هاف هلك. 1غ 15 همرصصما طعممات/1 عل عع طق طع ممم ءصعلا 785 "لع
 000 ا ل ل ت14 ف
 مم مقا ع1 م0101 3261 مث 165 0ع 15 ]1 ةطاتتةك هنا ععطقسعماع ؟ةاهع1مه2005 ههه ء1185'”
 هرج طف هدف طقصل, طععونتدع ه2 طع عنووتمب لعوتمع 06 هنآضتتع 70016 ءهلنمصب 0012 لع انت 0
 ممم هانصفتم زن ةقعدم: ةصل هد طع هاطعتن طقصل ةطعءعوسمع ه5 "ه] ءاعمعمام لع ل15ا035102 6
 عمر ءوعمأمطو 13 مرعدعدعتو 0 اتقموتام لع اهممده هتماتقمةك”. له 0200130 “ 12 عقم ع1

 نرد عا عمم لعا رصاتصلم لعا تهطوتو*' هطتعا بوه لععتستاكع ذه اطغع خلط هتعامب مام طلة
 ملاطوسعات 1غ 15 0611 00هدس عصاعل تا5عل طعتع, 1 6 ممطقمأ ع0 طع نص0عمتمطاع دعا اطقأ

 (20) ؟لرتد عنازععإ جوع للككنكدعل ذم م حويصقع هع 11 (نمصعتنعكم لء 1ة8زدامرتو لع خمسدلعل سعأه عماتات عل : “ ملمع ]و عانعرتم زل 12 ةروصانآةأ 0. همسساا سا م
 (21) ىةمانل. ى 1201417160182 37-018112 زكزوأمرتو لع 105 11هرتوعمو, ؟ل10ه رن (ههوعقتم لع صم ستصمتتم. زط]ل هاعمو لع 1 6ودعأ ل عرم ءقوسسعم م معمممدتام لع انمق مماطاتمم لع 1و1 5مهك 1005+

 ع موزوام لم 0ههن لعام, !كمنل, 1978, مرن. 42 - 47 .
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 4دا تيتا ماد داع دانلت جل هدو ما م2544 322-53 مج دامو انالهك 02/512182 461011185 50887 آقآب 1131 215 آخ 61821لا ةط 1

 اماعمسوع اطقم انكانو] ذم الع زتعدتو 1صتصعل1216ازن طعطمدع طع مصكأتعأ طءملعع هدنأب أت طع طعومانتع

 طق طع همموع عطاعمعل ةعواتسل اطع ةمغسموتحا عورعووتمسب “105 طمصقأفم'', لانع 51 عزم 1ع

 طقطتمم ءاتعوتت200 18 1ةواكاعمعأقب 5ع اصكعتاقمم هو 1003 ههتتتقل1020 ءاد ءآ رصمكاتست ةقغو

 ععمفاللم هانزتل 6قا1016قأه -15 لع 12 عانعتتتل]3- عقأه مالزت 06عقم8 0ع 19 ةانزنو...

 5139عاتن 15 ةصماطعت مطعممسعممو اننطتعط 15 نهراط ءمدكأ عمهم. 1غ 15 ©ةطقتلومه لطم

 اطقم ةزيداعس هاتعدلاون طغ0 2 عتقوتم ةمكاطسعمعع هد طع ةنلزت هم 740هعمط 513؟عركب ؟تباطتعط 7/35

 لس اتع 00دودعوانععع 06 اطع توت 1غ 15 طع مهتم م2013عمصتمأا ططغ صمغ طع هملزن همع اص طق

 12051 م1ععامات5 100ءانط7ءرتغ0م5 20 هدفت عم "ع1ع عجاعم 3 105 0215 ءمقر طععوتتكفع ةق اطغ ةتاطمتل

 مملصأ هانا “ 12 ؟؟ةتتعلق0 لع ءوامذ لمعاتتسعمأ05 هذ ةدمتتلعر ماتقك 1000 5ع ءعلمات ةماع أ

 ةومرتطوصم مدطاتعم'. ]م طع 010 لعدعتمامد ؟طتعط 15 عاعمس 02 بعت 0معانوتممر طع 518976 -

 ممياععأ ماهزك طع 1عدلتمو 1616 دبطتعط ذك مم ]عدد مهتعللا طم ععنعم مامدهتع أ 103 6 0

 1ع هالدعت' عيعمت ةةعاتمم ؟طتعط عمم5ك طقصل دم طقضل هتنط طق روع ةمل ذك 3 نقل

 هممكعواتعتمع 01 1[ 15 6غ عماباوأ مم. 8ءعصقتلل ا؟ركمععمأ طقم (ةلععم اطغ ططموزأ 2606

 ةمم10هدعأج اص قم ة11لغ اتااعم م01 اطقم ا5ةملجا زئعوتك 38م ب طتعا 15 201 ممقأ ل6160 0 6

 0 هامولع,. اتهكمتةدصقتعازل اطع ةءعموعاعل ءمماتسانتاو طققم* طععص 1هءاطعمامتم ع. "طع 8ععصعط

 2عوعوت طع 1عقممم لك 1م 2 دعتعد 06 هتعوالممك ؟طتعط ةنع ذطموءاممأ 201 طع ما مع

 همم ت]هلتم» 02 طع ؟دعاك. ذأ اطلع ددتصع انصنع طع م9965 طع 7037 101 هاطعتت 7/0115 01 1عوعوتعا

 8ةقلسع طتخ 501غ هم لمءنتمعماك اهلععم ملص 65 از هطتمدت ءاعاتت, طع لععسمتمسعو اطع

 هطتممم]معإت 017 لع ةودانفصعتمعماب ةقامطاتمطعم طع هانثعو هل طع مهتقكاتا 0015,

 ععم عرمماطتعملاو: ةاععاعطعم طع ؟تلتماتطس مص ه4 طع © عمدلندم 540ه:ةوط همام ال117 ط0

 ةملتمسوع طع مةتصكنا ةمل طعون عملتمع اعداتسممت 02 8 معمو]1ع هضينعالزت امزح ةكنققن منج اطعتت

 1امصلبر ادعت مرممعتنتعد ةسق طغت طوربوعوأأ 7

 11 عمع5ذ هتالماتأ ةدجتمع اطقأ اطع دتلتمات5 معمءطسسممت دان1م055ع0 طع 86م عئةمطتعمل

 هناا صعد اقع طلق تال ءمانساتإوتمملب آل آم معوتتع طقل ةزععاعطعل اعرب زنعوتم ءوتاتعت“ (مبتلط

 1تلمرعدمع ام الع 01عصقلتمم 0[8هدئؤ, 0 همان5ع). طع معان داعم, هدعع طع ععصفتفل اتمعذ طقم

 طعم لعقمعل, بدق ام م1107 طع ءرتلعل 0 عمحلتمم 7هونوط همرصتسابما. الادصإت 0601

 اكمان10 طع ةسصفمعل ذك طعون تنعم ماعمعمتعل بتتط طق اذدأ هر بوتلعو نبع طقم 102122860 10

 ... 1اطلق ال05 101توععوطاع ام 3 ءعامتم تءاعقأب وك دنعط ةاعمتك | ءونحأ تعمل طئاتكأ طقكع طععم

 ءرءاعدمتا مازن ةمل مممكدمسلاب .لمعتسعمأعل حط طع ةعطتاعو هل رملوقإت 10هلتاتعد ذم طع

 اكمملمسو هز طع تنمو هذ حمماتللف بطتعط ممملعجعل طعس دكان مهتسكقتل هل 2[ نطعو

 1001م ع عولتك. "1ع ناندصاتلار' 02 اطعوع هبوداعد ةطمانلل ماماع غ0 طع م0 هطقامعاع تطعم 1غ

 001065 10 ةاتتنات عمخلم8 2 26 مقمسع5 ةمل عقسصماعد 7هعاط 10110108: لنقص ثق

 آنومععا, 101 طع 840ورك عت © 0ر0 وطوإ همم تطقعممر 201 38كتتعأمب ل. 1عامقل062 7716978ب

 101 8 عم ممل: 371 عملعو ونعم فتعمل, 201 الع ةصواتكأاممتقل لتمامعأ ه2 ©

 56مل لع "همته ؟تتط 2 طمدأ 1عععمأ ةطم ءرءامعرم عازن همرطم ءاعاتأ 7/051 آما" فخحتلقم..

 (17) ؟ 81 طفملماءعيتكسم !كمعاقعم م ةهلحاانعق ( هاوام زا7]) " هد 8كةتصمركمم رن دمعوتسملمد د لد ظدومسم لعا توام 505/1, ]زمانك عمم
 0ةممممقي 1987, مم. 173 - 197 .

 4103 ] ا 18د و ؟ءاممعصاعم مل ]مو ةكورتوعمو ( 1569 - 1571) . ةرعطللم 8لواغمسعم همجتسعتمل لع ةلصعتتم . اكن
11816 

 (19) "آه 0 06 105 84هعلكعمج لعل ظفتمم لع 6مهقلم ز' دان عموم ع تةكاتاام, د فسدقحلس ثم دلع 15كمل 81هلعصتشم.ب 0م. هلأنر
 مرنم 2135 - 6.
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 طع مطءاتتمم. طع طئوامرتم عممطإل ذه طماط ءهققعد زك 06عطوئمطاع, طاتأ 205 068010 01
 اصغمسم تمم. كهدمع )موتك 12غ عمدت اطعم 1ععلتاتمدم ه2 طع '“' عوعتمم'* ةتع ة0وه]ناعازت ةقدعمأتقل م
 طع ةمهعاولزكا5. 1[ 15 ؟/هرتط مماتصو اطغ هقاتعدل علتامم 8[ ةصانعأ (0-00116 010 1201 طع
 حلكعممتتهل 11815معتعم ؟كمدصما 0غ طع همع طزن 1ةسساقلو لع 381ء2م0023 ةمل لنقص 0ع نه
 حوصستمجم*و طم عطا م05:هلعمع ةممءهقعط غ0 اطع ردع عمم 2 امان هد طع 6020م. '[طتق مملهأ
 هز لعرب طقف طقتلازن طوعم نقع طؤن هاطع 2عوعومءطعتو, تطعم 1غ ذك همرصصم» 2071608[1ع اطقأ
 لموتسعما5 دطتعط ديمات10 (طعمتب اتواغ هج طوقتع ةقمععأك 01 اطع اللةنن ةتع اعمأا ض0

 رماتمت اموال ةتعطتخعدك ةمل م1ةعق5د 6ع طعزن هد اطع 501061 01 20

 [م(6م19 لص 0602065 معوتكعا“ هانت 0ال5 186 طقكع 2 1عوب ىدطمتا همماتتطاتتمصك نال 01
 مامستكع: 81. نةطتتللقت2 ه1 اطع اة 220 1558 5 10١ ثالطمعالات, 1

 5م117ةلعما ولع زن ©عمملو هد لععزولكع كمم ةعاعتو ذص اطع الون ةمل ءمصاعمم 01
 مماتكعن, لمد طعلعم لع 12عج3 هل طع 1ةكغ 01عضه01ةنن 1046200238...

 ثمل طع ةقاهعاتكع ةهعاتنمد ةمقالعل آم عيعتتمو لع [8هطصلم ص آ11. ظعملا عمد 5ههاع هد ءأ
 ©هدلجلم لع ©ةموتعو, رطتعط 15 ةهيعءعماقمدقلاز ؟ةلطدقطاع م06 همآ9' 6ءءولتقع 05 طةقتع
 امك متم همن ةطمانغ قم ةتعو طنعط 15 همأ 212ه05 هممكأ 0عنعل طاخغ 1غ 3150 ةاطنلعو 16 7خاطتم 2

 ممهز هنن, طع ون ص طع وات1نأ 5؟عقع 15 هدأت همع 7101621 2506عأ

 طعم ؟ءاطقتمسك, 2696 طع]هدور طع عقدت طوملع ةطودنأ طع 0:ءةمهلنقم 7840015. ]2 1956 ]ب
 نوضسول دماغ 2 ؟ةلطتقطاع اطعدتك ييدعووتزخعازت ممسمعل 1غ طع ةءععممل 18عجماغ هآ اطع
 قلوسز همم. 1ةلعمع ذمغم ةععماتسأ طع ةعععماتمدمل نانهلتاوت 0 اطع ؟هدلكك مدطاتمطعل إن اطتق
 ةاتاطما“ 25 17ها11 هك طق 1عمعاطوت لعلتعداتمدب دع طع ءمرصماءأاع ؟هرلع طفل وعد ماطاتقطعل 14
 ماتا طقكحتع ةنطوئؤمساتدلا)' ءطقص عمل هانت لعورعع 04 اعممد16لعع. آص داع 0 اطنخ, طع 5
 ممتسأ همدع 1هةكلك هع ةءياقمسةملمم 04 طع هقسسدعد طماط ءعمماع ةهل م2هدتسقفتع ؟طتعط 160

 غ0 طع عطعا] خود 1"ةلطعتن (طقص 2 ''عاتعز 8 * اص اطع تمكن عادات 01281 56256.

 زك همن, 1غ 15 ياعم عاإب لتك عدلا 0 صم عتسع اطنخ ع6[163 001غ ذص العلا 05 8
 موتاتمل همصم عم مطتعمل هتاع 84ءعممهطتلع جبع دبتلل طنط هات العصا ملط 0 50

 مطعم متم عدم 161260 10 طع هن ةلاطمانعأت اطغزن تع 02161220183 0 اماتتمو1عول 0 هن
 1ادعاكر زثعأ (طمزن هع ممأ ةععاسدلاع ام 1غ هل طتعطلا تعم 01ةنعمتمع 1غ طماط اص انتتغ 25 77611 5

500 

 1 بن11 دانت طزن هل عتس ع 2 ةانسص 311260 ؟؟ءولمد 02 طع طعس متتع انتلم إل, ماك ةعإلم 5185617
 حصل هعييدداسأوم: 8. ؟كصععما هانالتصع5و معرب ةصممول5 ذم طخ ةممعمدعط ام طع 010 اطعططع 01
 ملعممإب ذم طلق 7611 لمويسعم اعل ةتاتعاع, ىطعتع طع ممأ هدلزت مصكء عما مادقأإل ةصقلتسعق طع
 ةعاتممك ه4 طع ممصقعو (ةزصمسزت صم مابك بتتط طخوططةزسعم) طعطمتعر لنكمع, ةق0 ةكاعت اطع
 روتر طاتغ هلك همداععطتةل1265 طع مطعممدعممل ذك تمعن ةصلهلانعأت. ثغ اطع ةدنصع انتقع 6
 ىعونعطعو 2م تست دتتاتعد هما 01عمعمععو ايانط هاطعم طمقمت [عواقاتمدك 02 5مدصتقال م1280ا/و

 مولات عنا هنن1ز اح طع 1915 عام١017

 موت مص طقق همم 0 ععانمم تغط 8ءنطعا ماعمعإت ؟مةمععمأ ءرصمطممتمعم طع صلة ةمخقل
 1016 لحوغ طع صمحصقت ماهجنعل ذص طع هع ةكاعتن 2 مع00 06 ةعاتكا اجب اطقأ م1010 1م 6ع ممتع
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 هه

 4م قب خل 1 اوان راو مو دول ولن حجو د فانوس الن هذ طين اتالؤك 2011510181 46101115 5088185 آم 1111 215 آخ 684 خ04

 11. ظءمدصس 1ع ؟1هع 01 "طع 351005 '10 "طع '“مامرممو 10ءآ] 522012021”: 122غ 1"ه» ذ
 115( 0ععوماطتع 1[عرلستاوم م

 1 803: دنعمعانسا 1م طع اعمماقاتمم 01 عاداتتع طع هن ؟مطنعط 15 21:عه0ل97 ل1
 لمهيسعمسا عل. 1 ةس هدآزت عماصو غ0 :عاعرن 6م ةهرز0ع 01 اطغ تن7032 ع2أ8] 15565 اطقأ اطتق
 [عرمعامانك هزل -:عانعلنمدك هممشمصأةنتمد 10701ع0. 1 ماقص 1م 00 اطلق ده اطغ 205غ
 (طمانعط م07هاعئمع ويت 6إن معوصح 06 اطع طتطاتم-طتمامتمعمةمطتع ةممامدعط املعمع ذمغم

 ممم 0ءاهتتم طماط انطع ةنلل لم

 ا هجع نا مهروطنتع 1م ععمعانل 15 دمع ظفر طغاصقع ةطاتصلقمما (عودم اطغتت" 002م 0181165 0

 اطع ماعوعاطا 02ه). (نعواتتع ]1 عقطتتتق 15 طع مممكذأ ةطاتصلممأا: م1004 02 طع معا ة8:ع ولع

 اناعع 11 رممتنم لع قصقلح عد له ان( ععقضتعقب زن ةلدتتق 501علق0ل (0ةسومعم [1عوز

 1115010 عة ماطتعمللز) ؟مءعدلتمع اطعتع ةتع اطعم هعععماتمدهلاون لتقل عتعمدأا ةععمانطأك طزن 11 ععم

 طن1ن000 لع 8[عدل028ب آمدأك ع1 ةلةتتممأ] 0010391 هم (تأصعو 2ءلنعج لع 813. 1طعق5ع ةنتعطمتنو

 طمس عجب لتقف عمع 500121 طوعاعورمادملك 6ع هقموطاع ه2 ةما1لتمع طع ممعبةتلتمع

 101016 ع1مول-مو]111221 هكتعتتصومأةطعو5 !1ءدلتمع 0 ةلتعدموقمص. 7210 ةطقلل طعما عزت

 هنعلتطأللاج 15 طهصتتعمأ ذص طع عععال عطار ةرلطتتنقت1 260 01006165 هدد اطع 2130601179

 همدزاتمعانمط 01 عممزناك طزن جبعا1 اطدمحبو اماعا1عءاسقلو. ةياتعاتا هتان ةلكدتسمم]1 ةطل 2ءنعم لع

 تام جبعمأ ظييضاطعال اطقم عتكلمو 8 معتم ةععمانطا ه2 طع هيون“ 1طغزت مم1060 ؟ةطسقطاع

 دك ماتم 0 2طواتغ الع 81ههتتكط (نهدصسصتتستاتج هل هم ةنياقسقنتمم 02 طغت وصوم 0

 جيتا طع 010 كتكات ممم جباطتعات 2عا1 هد لعق عونك حققت 062065 طعامتع طع همصكأنعأا طواعع

 هانا. 1ع طتكامرتمعممطتع مضملددعالمم 02 اطع ؟011هوبامع عمطتتتعد م2095 غم طع عصب

 0111هرعدأم آم !طملعت انسصعم 5ع هصلوت طقم اطغ لمعتسعتأ طزن ةيعططتمامم 216هعم 85ءماقسمب

 (نن 1671) 35 نق عمرنعددتم» 01 اطغ طمؤأ هطقاتصسفتع لعاعممع 02غ اطغع © سس أعم! هك نط

 هلل 1م ءما- معمم زم طع ة0اتعد همرصتستتعل ذم طع قلمادز وضم, ىطتعاط انعدانم تاط الطعن

 اطعرمعم طدقعل هد طع اععئاتستمماتمم 06 اطع تطتتماتمم مام ععمتت مس 6عةصقلو. 7[ سلا
 1عامتن غ0 اطلق 18161.

 لص طع اهيعدغعأل هعصطتإل ةماعتمدأ 15 ؟عمماعل طزن معجب مموكاطتلتاتعدم ةصل ةطووع هلل طع

 ماتطاتماتمع 01 ىمرمع مد0356ه5هرئطزت لمعدصعمتأك. [؟طعذف ةصعانلع طف 00ءهنصعملا 6

 1[ ةهمقس لعد ابعت 1تللعرتمات مطر 12 عفاتممد لع 10و ج0لكعمو زن هعدكو لع م0513ءامد ةمه

 هاطعت ؟ةطبقطاع هدتتم عدن طع عما ةطودنا ةكوملعزو“ طزن ة/كومعا-طونتم, طع (00 06

 مءاس عع ططتلتم 11 ةصل لاتقه 06 ختتكاتق, طف ©0011, اطغ قعناوتتم 69 ثامدحم 0ع]

 هماتللم. '1اطتم انعم ذص دبات طع ذأ موس 0 طع ابعماتعاط هعماتتتت, 1 اتباطتعال 16 65

 مان011560 طزن هرنلعطع-1تاطووع جبع هرتاط معمم ممتمق, طع مه عمتك ءعصأ ةلتومط 05 7

 لع ظلتقنو ينعتتمل" مزن طدسلو اقص عادل -ءصماتعع ةطل 10 اعودوم هيعاعما ]نوع "ةلقصعوم

 1[ هدمع12 5 015عمانت5ع هز ةطعام كاتم ل

 101 1935 2. 5”111105 اع20ةاتمات5 211ءعداتمام ةطواتأ آرمد مقماتعمم لع 15 .ش12117111125 17

 اع اذعاحغ ةقصل انا1م] 8عرصقسلعج'و [تم عومطو هع مطعم ك1صعإلوم اطع 1عععدلمتت 1عولع“ 08

 (16) "1116 وامك هدب طف ة8كهويزولل سوتم طمتتف معد ةعلاتععل 0 ةمععلتلع نيماوك, مزن ممتع ةرعامدعلابو طتطانم عمماتعمأ ذمتمعسقاتمم هه اتق

 انعدم دعم. 1810. ("انقرمافت ] هغ ادع بهرلع 8/[هدتمعمو رب 2 عدوط]هعتمس .., لمع. كا , ءداتأ]هل " الدق ةصرمت ل00 اطتطات هالتك هءلمعدعم قعد
 81م5 81هرتكممم ©عمصق لطم ©“
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 100 ]1 ] ]1 1 1 ز] ] ]1 ]1 1 1 1 ]| ]1 1ز]1ز]|]|]|]|]|1|ز|]|1]1]10151|1] ]1 1 ]

 (ةلقماعل إن 115 ؟مانملهتك 0 اطع عمكلعم طعما, طا ةكاتتنعأات1). 56هعمص9]0 طععوسمدع طع

 تةقالل لمص تنمات طلع 705 97عا1 ةعوسدتساعل دبلتط 11, 0601060 م مهتسامتس ذغ ةكاعت طع

 [ءمممات1 هلم: اطلخلازت 6ءءوسدع طع طعاعتم ععمعتار 02 طع معا ءماممتكأك ةصل ةنعص اطع

 ننمل1 04 2 عمون ماتت طع“ 02 اطعم لتلم'[ ماقهعع اطعسد ذط طعام ءمصلتاتممم 102 ددعط ه

 ءطقمس عع ةالعزت (طمانمط اطعتع ءانكامتطكر, تاتاتمقتإل اههاعك ةصل مةعزاتلتععد مانقطعل طعم ذص ه عمال

 ل1[ عرعملا ل1 ععاتمم- 1هجضاطلج) ةلتطمات عاط 1غ هان11 ؟ةمقتسد 10 طه لعيمودصمات أعل, 1غ 55 طع

 12001م01:ة0 01 عماتع ةصل 1هلمكاتتمل هعممد (مصقت ءعرممامتم, زنةطصرعاع) هبطتعط ممل مل طع

 رمدأ 201631 ةصل دنطوامصغقأ ءطقص قعد ذص 1ةصلقعفمع ذم اطع ]2ع مدع ه2 اطع ةزدءعاععماط

 عجم ذه نانعوانوم 12

 1 مقلع 1تاءاعلمع 1م 2 1و عوسصم]1ة5ز آم اطع عانت عمان5 مطاعاءاب اطع لتع ال5 ءققأن اطع

 ماووامم 10 هطتتماممتجع 01 اطغ طاصمتمت' تمام كداستعط اك ائلعع هه انمقأممموطاع ةانعوسم

 1011عدن ملم دطتعا 2عالب 01 وعول 1ع ةءوتعا 20.6 تمت ؟طتعط موك طعطتسل اطع

 لعععمجاتماحك 01 اطع ةدعزتعل 1عولعم 'طحمصتقمم* طوماعك5 م2010 1م 6ع ادم ءععءماتمد» ةغ 26

 انستواتع ةنل ةموعاوعات] دع, طتغ ةطو9لع 211 مدئطعألع طهعوسمع ه2 15 امحتمطت لت عموم طع

 1مم عزت اع 01تان2 ل1013 110015 7ءانع 0عم0160 نط طم ققدع طع ةةماعلعع 7/35 ما02010116ل. 1غ

 طقم غ0 طع ةممطقمأ 20 اطقغ الع ىاندك1701 01 اطقأ ؟/1ع01005 ككل 220م 15 201 غ0 طع متصل ذم

 اطلع 2610: طع تةماتلتقس هم]1ماتتكأك 7/120 5ءامل1غ كمبو ص اطع اهكمملمم منت 1571 هموم

 طقتحع جقحاست]ةلعل دعا1 اطعام ءاتعتمم. ![طغتع 50عأم-ءاتعنمانك ةطعطقت# مانع ؟تووهطلك غم طع

 2موأ ععماتسع مهيةفتصعاعت5 01 طع عمكلتعممسعما اطعزت همرصع امدم. 1[عبءعئاطعاعود اطقون ةعع

 اأو 1م لعل 08 طع معلب ك1 هطتسعما ؟بطعتع طعون طقتتع ام ممان10 طغت العد بطنعط 5

 مرج للك عرعما مسد طغت هرتعتمسهل هطع. 110غ ءتعم طع عواض ءاتمص هقاتقعل طز طع رون ءمانال

 اطالع الع دتماتعو ةصل 0مهلةتتحلاج 02 2 مم0ع] ىطتعط طقل لعسمهقاندنعل ذاك لق عتعممإل

 اطتمات عاطاغماتا الطع هعمانتتعم. 10 الئأ5 ةعمدعر, اعواتسمسمصتعت آتلعع اطموع وأ ظولنع >ءلعم لع آ.عوتب

 ىطتعا ةلعويرتو نملعتتسع طع ةطووسمل 016 ءنعمععو عاج ءعم اطع ةتمعا1عل 0[3ه5 ةصل طع

 تةماتلتقس ءهمامصتقأك لطم ىانطواتنتاعل الطلع دطمات1ل 56ه ؟ءول طتتط 5 هعمقتس ةطماتقأ 01

 هدم001. ثلاتماب عا طعإن 223: 0عوعتطع طع معمواع لطم ؟عمممات1ةنعل (طغ ةتعو ذم طع 70151

 مموو51516 7/0قن, 1غ 15 20 اعود انخنع 01 اطغتم اطقتغ نص طغتت "عال عامانذ طعاتعأو اطعوب عدممدلعل م هنت

 010 تصونعداتمصقطاع (نطتتما7تمقملاو. 2ةلنع 0ع ةعمد ددق/ هك اطغ ةمل 08 طلتك 95

 02116 عواتمم: “1ص هتس تاناع, ءمد 3عان ةذام5 م0512001:عد لع امص طمقلقك هموطتتسطتعو زن لمدولسص 05,

 تاه 0053 نانع 20111858 عآ1 1761“ 1985 ةققكأفق 0116 اعالتق 010106 11165610203 2 5115 210695 زال 95
0105 . 1 ٍ 
 دهلتقن 2 :؟ةواطألت تمزح ع1220ع3 مان عوننقق 0م 28 دنيا

 (12) الذل. 0ع رحدععت "2ةلكدز مك ةهرقمتمو دمعتك عمد لع نمدمقلو" ( "ائهجوم لع امد انطعمو لع ةيعم) “ , 18 لتمام لع] 0عداعم لع 00
 ركتئامرتعمو لع ©ددصملم زن دن 1[! ءصمر 8ءونصلم عممعقب 3, 1989, مرد, 217 - 237 , هباطتعات عممق طفزلممل ادع ةمدتتما اذصتتغةلتمدع الدقأ الع

 انااع هنو وعمار هدم “ 8واومعع رب طومورمعاتاتوق ...“ هم. هتان ةفمععتقآاال, مه. 632 - 636
 (13) >لهاجملرب امم ةياقتسعل اطلع مةلمعاتل معمعومو ذم م انستمتعل مندتطوم وأ مدهعع طعااعع تقم خب 6ق22120 ملل 2 خر ' طدصعا لع 1
 1عاممزم لع ©ىعومملو عد لق ةعلستا ةعتمس لع ]15 5هعلعلقل متمعلكعم" , مهنهرتم لع 1لزوؤ مرتع 81ه ءرددم زن (©هداعطترتم» هد عقب 2- 3 , 5

 - 1976, مم. 69 - 3.
 (14) ؟7هرون سعأأ ]1 نكاعمتعل ذم ١) اخلق هللا آءآشق 101011161712, 0. 17. 151 , 151 ممدتكعم عدس ملتمم 4لوصوم لعا ©هواثآ]و, 2واعمدقام 6

 آم ثااقستطرق, ©مممقلم, 1965 ( عععلتانمس , 1991) . ادع ظزطات هوعدصاإب هه التم ىاناز ءعا أك اهم ةداعوملالع إم طع معجم لان ععل 88م
 (15) 0 "هسلعمم رن رستم عم لع قةسففاسعم, 1ءقالسمبتلم لع سمه فعضصتعتز هلم طاوامسضعم (1578 - 1616) , 8لئاتومب زداتملانءاتمم قةهل هماعك

 موب م. 11111118164 21104 اةزانان واععم '!عماوعتعق ©ةههلأتقب 6عقطقللم 1981 10
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 عمم م همم م مس هم همس همس هم مم م مم هم ممم هم همس ممم هع الدلذق 002151 تا 401011185 5018818 1 131 215 آخ 08 4لا خلط

 معمتموزت عمفمد 7 1 لوو”( طعاتعبو اطتك غ0 طع طع موا ءكامعتكتمع مهلطب هد ام اهلعع ذمكم

 ةععماتطا اطع يتقلتاو 08 معماعودتلم 04 اطمدع (طقغ طقل 51385:60 هر ءمع هصع 163ه 01 ةض0ماط عال

 هك م0551616ع ةدداقتستمع ءاعامعماك 01 اطع ةووعممع 0 8 ككاتلتجداتمم (ةنتتعدنتمم عم عااقر

 م:ه1عوواممقألك ذص ا(طغع هتك 04 ىئللع هع ائمعطب 0169 همدماتتء امص ةيتاتمدسك, 2526 م0161

 ست ةلععرو, ءام.). 1( 0010 عدم تصاطتمتعمطاع عم» 1م يدصعتستا طع 10مم طقغعم انمإن ملص 0117و

 لعموم ع 6ءاج معد هادم عواتستا هسا مهم عتمةتتمد هوانا ةدكاقتس طع وضع 02 طق ةووووعم

013 7/016 1٠ 

 116 70010 6ع طمتعأ 016 م[000ءانالع غ0 1001216 اطع !طالمماطعوأك اطقغ اطغ ةانمعاتم“

 هكتلتسد امم ةتطممودعل 1ئعاق هد اطع كمطوات ع2025 هد اطعتت“ نان عاماتطل ءالعط ؟مدخم طع نصنع 01

 اطع ئمصقعم ةصلر طماع هلل, اطغمس عطماتا طغت اماعممع ه0ءتعتماعمعم هد عدمت علا 0157

 10: طع ةمدص 08 ةلهط 05غ ج ءعمطتتتل. '[طتق 5نقم1 علم طقف 160 انك غم 1ععومدعلامغع اتصع ه0 ةعدتم

 هب طع اطعمع 02 طع 840هككط !]ةصلكءومع ةمل طعتع دريصتول ةعقق» طم 101000

 00مل مماعل هباتط طلتك معك مععأتلع لع 15 ممأغ 50 هطتلمانك ام 3عد0عيمتعم طقغ الع 15101

 هتكالتمدنل مم دامممعل طعامع 2 '"ةةممطتعمم نط مم1اق2 6”,

 آ6عأ ان5 32م210ةعات 15656 011651025 713 601 ءاعمتم ماعقر, هانت هدآزت ماعم ات مدك طعتصع ام

 ءوامطاتكاط طممدنع همععتكع ناتعا165 طة560 هد طم: طةقأع لادتدا 11220025. ذك تاكا ةعدتسم]6: همع

 اك طم( لعزل ىدعع هطغعاأطعت اطغ ندع 06 م1صععطوتم عز زك 70110. خ عععمأ 50107: طقف ةطمالال طق

 اطلع (نقاوماجم لعا ةلكدعودعم 0ع اله 1203 1 11من طع رمخل طن ععطاط 0عامأال1/

 امكمرتسم 01 اطع اعز عاست طاع م0ءعود ه2 طتئقمدمتعت :انمم 190: 1غ ىانأ] طقم غ0 طع 8011860 10 طه

 ءماممأ الطلك 15 طع ةددنأ 06 اطغ هتعتصمل ءوتازت نقصكادنمد ذمام 5مومتمال ه2 طع خةنعوم

 ماممعمقتمع5د هذ" تاعاطعت ذغ اضنآزن 1ه2ععاق طع 10و( طمعدمتل ع 01 تطقأ 1[ لعدن عمقتعل (.6

 610مؤر كانكاماطقر, تهللءان1طكأهطععد). '!طقأ ذك 10 هزل, همعع اطغانع 705 50 10د عمان ةصالاطتم8ع (0

 اموات 0 الطع هتلتلتعماتمم 5طتعاط دتمامتسعم اطعم, اطغأت“ ىدانطواتكتاتمات 705 1معالاامطاع

 ةدماطعت ةءعوصماع ؟طتعاط مئةداتممو5دءعق لع م1عااماتك هدع 15 اطقأ طتعط ءاعرو 1م طع

 ةقعرتمات1ةنتقل 1هسلدعدمعز ذه اطتم دان03 طع معصاأمل 1102286 م0:103:60 طا اطع كت ط5 لع 4معم

 ل 8عمدعةستعمأام طقك طقتناز طععد ىدتتمة مدعم -ةلطمسعا هع انتممك ذغ 15 ذطلععمل ه

 122 عمتك معد انصقعع ربطتعا اطصمانعم اطقن نع طقتتعم*( طععم هطاع 0 رطقلعع مانعا 2620 ةقن ذم

 1عمارن 1م طع عتعوا نانعونممأأ) 10من اطفتع ذ5 ةلللعمعع اطقأ طق 740ههدتمط 08عام

 ]!ةملدعومع رمممتمعل مةعاتعملاا/ ةمامعأ ذم طع عيعواع# مهنا 02 طع (01ةمملتمم ائم ملمس

 مانعا 1ةنعت اطقص اطغع ةمل ه2 طع وزءء(ةعصاط هعماسلا ؟7]](115 طععونندم 04 15 اصطعتنعمأ ن6

 09 الذل. 8. 10 تلقلا 1: “ امو انما ك005 005 26011 كفتسم لع ©عمدقلو لعدماسعك لع 15 ةدصتادذود لع 1570 " نو مصلعاس نو

 دلع .8لدل 8لملعستممما هد ثار مرت. 167 - 286, رة 8. 11812184, "آه ممطاقعأوم 1[هءلدعم وسهم 4 مدتاتع لع 1570" ءم

 مصسلمام لد 8كم عدم ( قزوأمو زال[ - 111 , ]11 قعامم لع] 1 0هدعسووم لع اةتدامتم لع ةصلمأسعه 6©ةزه لع خلدمسمم لع ©هعلمطوب

 41 ] 00 0 0 ال 412105 خ6 ل1184, 2 اهممصتستم ©هصمكتسم. آند ظتاسلتم 11أ ءامرت عم - آءاصوس واذ نم نعول

 ءأ اطعم لع ةمردعم رن هظءيدويساتست هدام لع مااقعمر انستا عمدت لهل, ءةصقلقب 1991

 (11) ةاالدمانوط طلت ادع جاجمعم مدعصات ومعمل ريدردعت "“ 8واقصمع زن ةعرعمعد ماتا ة كر. " ربع تاانعقلارب ءعلاعمعأاعل هد اطع تصعد هعمل الصمت ةملموم هع

 10و ائطرنمو لع خرم عع 8 ءممبتتستءدأم هع لع ةدرماربملك هه لويهممتتع طقكامءأءمآ مممءعمور لأ 06 لص ام “ 5 صنم دماعع 8[هنتك عمو

 9 عمم ]معتمد “ مسعانتعال دوك اطئال زم ةتصعفتمب ةدلق لف صنعته دعم لع 15 ظرعسصم. ططاماناهءلمو 2عملتسعأما مما 1هدق ةعمر ةصل

 هنعمل عل طن طع آسماتااناو لع ظداسلأ هك ةهاجعمت ممععمر 8 - 11 - 1992) , ساطتعات ] جوع عاطوم اع مملدتا ةعع هذ لتعع ءاتفدعر ا ععع ممزع

 القس اهدنإل همععلولتدأك هم الع ىانطزةلأ همت الغ معمالتممعق هل" ماسعمتم, 0عممقلق, ممل 1(هلقعج لتكعبدكعل ذه لعمال اطعم

 معاطحلد ]هونت نيعماتموع ةم ىواتعععو نأ املموصدقاتمت, ؟ه11هدزدع انه طع ةادطمتدتتمو هت مقمصعمور 220 لمعأامعول (طغمتك. ]1[ 5 طورت لع

 رمرلع هك اطععع ةءلطفاقعم اطقأ ههع هاحاوتطق امتأإل لععتمالع نب عقاتمدع ةصل ةصقسعمو مع اطع همرسطمع عار عدمامد هك (126 اككانغق (]8( 76 لق,

 لاذع 5 عتتممستم ميزآ] ءمهااتتلال ف ذاك 0 هعلع هد هرج اان ءرورن طعت5.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا ل د ا دراواو هن نا ف اع حسا 5 ين توفل و أ دا هوم عاق

 درحل طع 0104 ©طقمأك مسك: طماط عممماناهمممك اطماتعل طع 0011عقمما1) ءعم10م11005 01
 ممممعتناوب تمم طع همصوانعتت عل طز طع همموادعتم5 (01طءلأ اطعماتعط ةطقتتمق 011, عاكاه 01:
 مات ءطقكعو) ة1ةقتد طداقللزن لمع, 21طمانؤط اطفتنع 535 20 55201:28ع 01 16عدل لعاتاعع5 ةنتل

 رمم01 زاكاتتت عواتمدم هاطتعات 211 طه11ع0 003 16 طع 0623203 22206 101 512165 1115.

 1 طممع 1 طقتبع زادكاتقتعل اطع 1عونتسمعإت ه4 اطغ اعنص آكاهستع - هن 8[نحاتس- الط
 «ه[مرعمعع م طع 1س علمدم 06 0ةصقلو انهأتل 1570. 0معع ةعقنم, 1 20010812 201 اطعغ 56 05
 زلزل هكم نا001635: “طع ممد-عرنلكاعممع 08 2 5اهئع 00ءوص'غ 2520ع طع هم]1مانت - 31 انتطعت 0
 اماعدمع - 02 2 كك جهاتمم ؟بأتط مائم20ان00 ةمعاعملا [0015, ءلق1 م1085 12 02م05105 10 ع
 ةعطلمتوت, انستكماتم ة20 نمعلاد عد عل ككتلتخداتمم 02 اطع لمددتمسةنتمسع نطتماتمم (نةمالتقس. ثلأ
 اطنك هك مهصتغعدأ ذص اطع (طماتكقمل هم هدغ ةمطعتعد 02 ةلعزتلدين انلع سطتعط ؟هئاطقمللت

 لعقممع الع عدن لعماطمو 02 جه هتتاتمسداتمم تطتعا عقدتذعد 10 ل153 ممعدتت ذم دماغ 02 طعتمق
 رمت ما دلل 2037 356 2 عاقل طملصم11- 01 [طمدع لطم ةنكاقتصعل 17

 1ع نيمداتمم, -اطع عمون نانعواتمم ا/طتعاط 15 ةنتعاإب طق عدللزل اصاعتعكاق 7200610
 ذم ةعوتعط ه2 خم 10عصاتاول- 15 طعاما ممداعتمت ام 1570 ةقاعم اطع هل01عدل مادصتماطصسعمأ 01 اطع
 310ورتؤتط كمصتصابطتاوب تنم عمه هط اهصلم هدغ ءمان10 5011 اهللع 02 2 مهلك اذاهصحتعم, ةمل ذك
 دور 201 طم 1هنع هما 0 دبطقأ تءاعدأ. '1طلق اغ3056ء20عصاقل نا06قان02 20565 530 2817
 ل161 6و. 1111 مزن 1ةعاع ه2 ةمكمرتمسملم2 1 ةءدمععار) لقمع ام ةطعوتص غم ؟مضستناة لع ةق
 ةمووب عا. ]مدع طماتتك 02 500037 ةقع مهتقتممانلا ةنتل 2 عمعقا ماتتمطعت 02 5مءعءاقلت ناك ذم اطع
 رمموأ لل عرمع دانطز وعام معمم 1م اطع !ةنعمأ طعاطم0010عتعك هسا اعءطصتودع5. 1 لمص
 طعاتعرمع طع طتمامتقمس ةطماتلال هدضحت ممموأ ه2 اطغ تعاوطتب معتطقمو5 1غ ةطماد]ل طع اطع
 ءاطصم]1هعزذع هن طق ةصاطتخممو]10عتذأ دنطم ةطماتلل اهلعع اطغ امئاتقتلاع 8مم 2 م1865ع2ا-0إ/
 موركموعاتكع: (طقغ ز5 طزن ةمالتمع طع ددموتتعأدلخاوب 06 ةعاتتمانك 01 عمل 1
 يممرتعمءعور ممهتمد]ه نعل طزن ةصقتعاتتك 01 211 لعدعتتماتممك ةسل زن ممهعا ماتسمع انلعع ةطقتم
 ىاونا عام ذضتم طع دمدأ مامدوتع ةطل حتسمتاإل مممصتعداماتمد5 01 ةلعنلميب الع اصخم اطع 7617
 دامتاك 06 م00 عاتحع ةعاتكتاتعد, 04 طع لتنع دان ععاف 201 ىانمالاالول. 11501 ةمك 0
 ةنعاعم1ه عزقأذ 111 طف طغت صمد ةدنم 211165 ةطل هم هطات عدتمتتل مملمأ 01 1عقعقعممع لج 27/0115

 01 ةانعأط ل1.

 رم سبعا1 اعووحبم طا 611 6ءااجول ذص 6ءةمه لانهم كتنعاعد هغ طف طععلممستمع 02 2 7020 81ةماطتعمل
 ربودتع وم م1015 ذم طع اكتم علمتم ه5 0دةصحلم ةاهاعلا "طم 10 نانع 2 صن 16506عأق, 060 006 تأ

 1ك1منصم لعزو لع دمرت جم 1عمماطعالم ءان ةملقطس عنه 0 عهاقل هل صقل ع1 150 > نا

 1ع سبمت10 211 ءمتسمولاو# ووطوعهتطع غم اطنخ مقسم ةنتمم, ؟لطتعط 15 50 06191005. آ[ 15
 مص ما عسصعمساعل طزت هم تنولسةتتمم 02 طع متسصطوم 062 210015 ةنطم ةاهتتعل هدد ةكاعت طع
 ءعمات1نأ مد, هز" 02 005غ جام 222860 10 ؟عادتتح 10 اطعذت' 010 مامغ 02 1ة20 ةقاعت ااطعات عل
 هرللم, طزن عمااتصسع هدد طع مممطتطتاتمصق, و, طفلا معلا زن دمصع تمم 05 ءممطتاا8

 (7) 81ه لوعمم رن ؟ءممطلهعلمل ب جم. هلا ر صام لانعات
 (8) 8. 1120280811 “ آقق ءعمراقق مدياتعن ا هعود لعأ ظعتمم لع 0ممسملو عد عأ اواو 1 1ةعلقك, طقطت عدو, طقوسعاق, هم قةدسدلدل سعاد عم له

 1050 50لعحسم : 8عمصمرستم رن 30علهمب اطئترناةعتمص , 0ءقمضقلد, 1895, م. 81 -
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 ااا اا اا ا اا ااا ا ا ا ا اس ا ا ا يااا جاجا ا انتل 011510184101113 508873 81 1511 218 آ.1 614/1 طخ

 الع اكتم علمت 02 02ةمق02 (1571). 1 املعع اطلق 1م 65ه دم ءصتعو5 لعقاتع 16 ةممطققأ2ع طع
 استون عمعوو 06 2 هتتلتعدنتمو هطتعط 15 ممدع 1!طممتءاقمأ اطقم طع 20)ةهءات عد نادل أصم طع
 اطتعع معتملد تنطتعط لتا10ع اطمدع 340 رتعقتت (38كدماتسي 8100ءزقت, 5810015). 116 5ءالكةنمع
 015386 01 الع مماتط موتك مهزمغ5 10ةنلك هج ةعدتعاط 20: اطع ةووعصاتقل, ؟نطتلع 2غ طع ةةصع انطمع

 15 عمم ممتع م101مادمللج كمه عاعتتمانع اطقم اعتصم اتلكع كتلطتعو هزت ككل معلم انطنعأل

 طععم ةطمنعمعل ص دعممع 10: اطع 5دلعع 01 لعقمتم 8 11515

 1 15و مقلعع 0ماع ه1 طع لث550؟ةصاقمع 05 1صمموز ع طغت 2ع ال0112105: 134غ 15 10 537
 ذا 15 ةطوماساعاز) ةددعماتقل ام 29010 طع اسصماتعداتمم 08 :علاتعات قع, 02عدعا؟ 0 :عاوتم8ع اطع
 1عان عمان5 هد: ءاطصتع-عات عامانك 2021102121105 ةق م01 ةنمطأ اة 0ان5 7هذلع5 ه0 مدع, 35 عال

 هع دع تمم 211-عمعمتسمةهدوتس ع, ةلاطم دعا (طعإن ل0 ءعمامتس 2 10. اع طقتحنع اطع اطعتمعو 01
 اطع 20مانعال اة“ (01 ؟ةغطعت“ هلك 12 م1131 35 اءانأ5 513167 16121232062 162012060 5
 رعععرملا), طع هعمممتما (مماتمدمل ةصل 1معائم), ةطل 1عمممان1ه 10دك. 1 طتق اطغعطمماتع لعطقأاإل
 دانممموع 1012608 هه انطختبةنعط مال1صعام]ع, اطقأ 1492 ةعاك ةك د 011لتمقم - ةنتل 015511351976-

 اتصع طعاج ءععرم مع016ةلتكتم هل 2 00لعتصت سند 3/طنعأط 15 [ة2عا139 ةقوادتم عل طإن طماط [طقصلق

 ذع 1 طقتع 5310 هادم طعتنع 1( طععوتسع هل 125101110112181 211 طلعات مالعتعطأ ع0 طع
 مع0ل1 عج ةلتكاأك ةصل مملعتنمتمام نمت 100هاكصع 2غ طماط 510لع5د 01 اطغ تنعاتت0 علا 56231156 01
 1ةجتصعوو, ءمامتم 001 هد* م1:عزا701عع. لص اطتق 9/ةق/ اطغإل 2701060, 85 052 50 50318 2105,

 طع ممدأ ةنصلةتسعت 41 1زةوانع تطتعط 15 عامطدل همرص مة عطعمكأ102 08 طع م1006عق5ؤ ةلل 1
 120 عجن زب 220105211025“

 104 10د 8ع 280 1 [م0هآع اتم اطعدع اطعطتمعم ازال 161 ء1ع0عع 10م طع 566020 م
 ص 01ةصق لم, لنص ع اطع ]2اعان مهن 01 اطع ةاجءاععضأطل هعضطتتال. ] ءمعامعاتعدلا7 ةممطقماتع طع
 12عأ اطقأ اطع عجمان هلتمن ءدتتتعل هادغ طال عطتلتم 11 عمعد طقصل اص طقصل تبالط اطقهأ 05 5
 زم ممانأممأ عاعوأ عمت 01ه طعتنوز "15039, طععدتتدع 01 طع ةدنمع 8عم81ةمطتعمل 51130013, 6
 1كمملمرم 07 01ة2309- 5ءهعمصلاإ/ طععوسوع اطغإت طماط [مهنتتط مه 08 اطغ ةذنمع طقق[م1128ل

 م10ءعود 11 1ةو5ذ طق 2 هعصانتكلا 6ءا عمد اطغدت. 8ظماط 8عمععولمك ةتع همدع]ا 5176: طع
 ءطقس عأسع 1206 01 اطع ىانط5ءوانعمأ ءةماان1ة005 01 اطع (نةنطمآتع اظتصسع 00201 عقأق ءةامط]1ةط
 اطعدع ععم عرنةجاتتعمل ةتعوم رباط مها طعم 2221 ماععاوتمم: نما طع 8470ّز دنت هل 50110160 طال

 اطع 8401: عوواع, ء0د5ءعوان عمال :علاتعتمسع طقتغ هأ اطع 010 (نطتساتقمو” 65

 1 2م010عتجع 101: ااطع 5ءال 5دتمع ونا001عر, طانأ 11 15 2 ممانعطع» م020ع1ع0 :علاععت مم طع اتق 01
 م01 5عتمان5 011*1ع5 ةمل مما:ع ععصاتتمع 7/0365 اطقض (طقغ 08 2 ةلتطماع مانطاتما عل ةتاتعاع
 معوتتسع اطع هلتممعتتإل همداع»ءأا 08 5هدمعاطتس ع 9طتعط 15 نانتعداتمد2ط1ع. 1 هع كمطالاطعل طق
 طماط 1عمومانلهمممد 1010 لع اعزب غم اطغع اممامطوطتلتا» 017 معوععلل] «0ءرلماعمعع 002
 0000 عوصصعل ام هم 205511 معين ماعم مع مءاسوعم اطع ل (310165-91)011106و116)

 (4) 8 مءادعمق ال ععمماتأ ةعاملا ىءء هز, تار 112 0للا تان0
 (3) “ 8ةاقمعع زن ممكمععاتاللع لع ]2 اصح فقات عدعتم» ةععزعم لع 18 :عممطاةعتمم لعا هظ8عدم لع 0ءقصهله لعدماتعد لع ]18 ةعمانانأمد 06 165
 0 , لق قةلرصعتتتم راع نتلاس»هم (2وهمعمعتو) , [مقاتنتغم لع ظءاسلنمع ملمع عدمتن, ملغم 1990, مرر. 613 - 6657 هتمأعر مم.

19- 20. 
 (6) للا ممعدعما ٠ع دمع مععردقتتلع 8 0هءانصتعماق] طتكاممزب هز اطع 81ههعع زم اع !ئسلمتات ه2 ©عدهقلو ةاتاتالعل آه طصصدوألطاع ءمصكلل عام
 متل اليف هما! ةاتمءواتمم ه2 ا/ةلعملمسم 5ةموانعم 18ةصصمق. "114 11غ هطختلماسمارب :ةعممدلك ام ةم ةصصدأ تعا ءمدكقسمدماتمم هك اع مممعععوب
 ه0 لمععد'ا معزوم( الع ممدعتطاثاثازن هد ممعتكع ةصل طقعممدتوانتك معزمأمرمع طعاج ءعد لتكةءوصل همدحستل ان هتاتعق, ؟لاط اطع معا مان

 ةجمتسم]م ه6 (ةقانا اع انعكمرعع اع ةستحمل هك الدع 4كالسصماطقلعك ..

00 



 دا

 : ا طخ

 تاءاطعلاو تابلفتلا نم ورق : سلدنألا كن ا ع درع تاو تاع راو اورو ند ا نك 2 تدق طخ د دسم داع ةيماعا نت قمته اك

 1. ©هقصقلمز 1ك1هردنع ('هادسخننإت: قل 514ءاطم0010عأعدل 1'هععوعم»0

 لص طع ةم00ه عام 0 طع هنتكعملا /0]دصع ذه مانط]1 عدم (8/10:15ءمو زن "عممطا هج عامل
 اد 155 ممدىكتسعسأفع 0ع آه ©ءدمملم اذادستعم)“ 7 1 ماع مهتم 0 زادك اطغ 1ةهعئاتتت 6
 ه1 طع 016 هك عال هق طع ةنطاتغلع دبتلط اطع اماعمأاتمم 0 2010 ةصتن همممدصتمأ انكع 01 طع
 7010 “"1ك1ةص1ع”', 0معع ةعدتم 1 طقتنع 10 ماعاع انم 15 طقمأع اتمعد 06 ةععاتس ءالاقأتمال طانأ هج أطنق

 00عةقا1مم هك م01: 01 طع ةتتعاع لص طلصع ؟تاط ه 201 710ءدم1 مول معان هنو

 '10 6ءعزص هلغط 1 محتدأ 5ةا اطقأ اطع *عقعءانمضك 0عالعامم ءطعمدم]10 عتعقللز' وحسم اطع
 طعاعطلأ ه1 اطع 810هدزئط '"نادعاتت قم” (1570-1568), غ0 طغت دانطقعوانعما ءتماتاكأ5م (1570) ةصل

 110811: اطعتت" ةانطواتطدانم طزن تناطمقمأمم هم10متمأك مص هأطعت اكس علمتمك 02 طع (0ةكانلتقم

 1من (1571) اص ه2 1010 ةمل مص ما]ءزع م20هعوذ ؟/طتعط 6 اعرتم '؟عممط]هعامد'. ؟طقأ 15 0
 دول, اطقأ إن ةمم10ةعآط ل0عوم'غ هت هع طع اطتغمانعطلزن ةءعمامز1مل اطعم هأآ اطغ همدوانتعؤأ 0

 0ةنتهلو إن الع 0هنطماتع اطئصقك, ؟طتعا 15 انكات117]2: ةانصصقتت 260 زن (طقأ ةقعسواتك 220 0

 لولا, 1492, دنطعم طع (نةماتلتقم 00م5 ةمتسمقلا)' ماعز عل طع هدمتامل ه2 طع ةصعتعلأ

 اكتم معلمات 012 ةادعدتت. ذ عمانم 01 آطم0:امق1 1 مان165 "1]06 طقزومعلنعاةلتذسلم ةكموصم]ل”,

 ل12 عءاعل 62: ةكعمعأ ثمععأ 120ع20, همسصمءاعمأ]3' لتكءانددعل اطع طوعاععئماتمصل ةصل

 همماتسص كام عمو 01 (طفكع بعودتك ذه طع 51 م0يد1ن101 ساعت ةعنممم] 0ع

 مص طع 0101170 ع1 17 0عداعممتتم لع 12 122601م013عامات 06 0ءةهه03 2 ]آه معودق لع
 0 ةكاتللق, طتعاط 735 طع10 201غ 1028 0

 نسةض202 1كطةسلتعم ذك طع مقهسع عاالعم 10 اطتق ةصهقل م6300 04 طع 36017 6-م

 840هتةىط هععءاتم هنت مم. '!اطعأع م0 معاون هاقتس 15 1لعمتعدل ام اطقغ ه6 اطع !ادعدتت معمل تبطعم
 اطع تددصحلتمس ة8كدوداتسمك طق0 اطعأتن ههبد 5امنع. 1 مقتمامتس اطقأ طع لتكدممءدتفصعع 02 طع

 داماع دباغط اع همدواتعدأ ةط0ل ةانتطوعونعلا ؟علتعأاتمل ةكاعا' 2 هممم16غ طانا عما عكملط

 م100هعود 01 طع 81نكاتسم م0مان126102 10 2 1عاوان76 طط]70117 زن طع 0ةمانتلن قطط 5

 همان10ل 20[ ةهزتتهل16دنع اطغتت احلل 2260م5, 1 03: ددؤن "0ممدتس 0088* ؟با] ام ىانتالأاللع: 4

 هكمللتعو مص اطتعات اىئهك طوص ةصل 201ععلا اطقم عطماتا طع هعصطتتتعو ةقل 6هءوسع مهن ععالت

 203 ماعل 0 ادع عنان 1001061

 آم طع ةلمضعصعم ا 0دع0 ذم عاتمم ام 81ه35عم5 زن ؟عممطاوعتمم طع م:هنكعل عفا
 فمععا 1406105 ىاكالك ص طتق مممان1قتن ؟نهتلع : ©عهضفلقر طلاس أمتتألل 0ع انك زول ورز عم

 [ءااعرونع اطقأ 1 املكع طلق ؟تاتسعد غ0 6ع وص ةيباطعماتع د00, 2 مهلا اتعوماننع ءطعقأ أنآ 0آ
 101 تانا:00010 عاعول متةلتاك.

 '16 6ءونم هتاط طع 016 مهتع اواوسصتعم ةسصطءةعع5ك 2 ءطقعمصم]0عتنعول هموم 7/طتعل 5

 10 طع همدقاتطاتمم 01 اطع طادعدتت همتعقلع (1232) ام طع عماناكأمم 02 اطع 210015 هاد

 (1) 180 . طلوساةعلمم ظمجامعتما لع 0ءةممهلو((1]00. ظلطلا هاععس لع 18صعهرنم), 1993, مم,4
 (2) 1( (هملع مادعع كمرس 5-2 8ةععوجتاتعر 1991, ].ةعاسسقد نعنع علازوس طرب آم ةانقععتب !؟ةمهفم لقت ل. [آةععور 15 ةتتعر 74, 0ههعقاعتب لل 6262,
 81. ف. ا.هلعت (هانو ىنطواتأاناع اد. مدلفصسنمع), 10. ال7. اموتقكر ل. 8. اممعم لع ©وعو, 8. الزدععما زن لل 182هرمتس عانعت 0, 1
 ردبعجع (لرععع ءهانصل اهطاعع ذم هاطتعا 7/1ءلتع7 ةاتماك عمد اطع 6ةرجما صعمأ 0[ 8/1ءلتعاول طآتداممإل, انهت ءعيفلاإل هغ 0مهمملقب زها عما مدعم 0
 الق (طنعل همعوعتمم هد كال ]>ةععيصاعم لع دعرع علزعم اطغ همرممنملاو ام مهمل ه مهصعع هم اتاتم 5*11 لزكاتطناتمم هطتعا ٠١ ةه

 رتعك1 لعل احن [مدزب طط«وعتم (تةطقتت
 (3) 80. ©علمور, 1/1دلغ ل, 1969 ( الكتاط 1 6علزاتمهك ذم 1979 ةصل 1989)

609 



 ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا حاحا حام تاع اا اال انالمك 201/51082410115 501885 81 1813/ 218 آخ 614م خ04

 2- هن طقكأم510عئةمطتعمل ؟لكامه 06 طع 8/100ه3وط ا/ه (1568 - 1570) لعمعملتص ع هد 18-

 021 ةعطلال 31 30111663 05 ٠؟ةنق0الق 0011115

 3- 2 011621 ةصقلورتكأ5 ةهل ؟ةلانق 0 02 دمرطع 1ع مطعطم معتق 02 طع 700موط 8ك

 ىاتعط طقم ةطهعم لعقعتعمألوت ةننلتعل هم طع طمع ه2 انمماتطاتمطعل لمءدصعمأك. طع اطغتسصع 01

 اطع 8لسئاتسم 8[ههرلدأط 02 مةقذتتع, 25 7/611 35 طع اطعرطع 04 81ةعاجتاتك 02 ىلماتز كفك, طقق طهعد

 015طمدعدالو ةطنلتعلر ةلطهنعط طع ة:هتاهطتلتا 02 ؟ءاعبومأ هس ماةصتقتإل 1هعاتتط علاق .

 1طتق همصطتطانأتم»و مماصأم 10 اطع هعءعووتاج ه2 ةذتلالتسع اطغ 1ة]هسصتع ©عوصقل3 201109-

 اص 2 :ة0ممق]1 معا00010عتعو, '!طنق مقمعتع ذصلتعقاع ةهلكم طع اطموتاقسعع 01 00ممكأتأانأت8 12-

 [ه2ل15هماتصسمسصت ؟عوعدتماط اعقممم ربطم ةطماتلل طع دع كم طع 010 ماعز نلنءعق, م 117

 طع همعوتكاعممع ه2 [وامستع ءاكتلتمةانمم ةضل اطغ 010 اكس علمدط ه2 02ةصحلو هك 7ء]1 ه5 طع

 ءاءمات] 510025 6005ءواتعمععق امم 1517 غ0 1609 ةمل 351861.
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 2 ع و ا

 مت كوش يي سفح نم وصعد. نع داو اق دع بر يسلط قل حم مه ,بيع معصم ضع جف ماس

 2 يا و ا

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا 1

 ةيم السرلا ةطانرغ ةياهن لوح تاظوحلم
 )10954-١/١0(

 اريليجأ سويراب ليونام

 : يه رواحم ةدع اذه انثحب لوانتي

 نييريزلا كولملا دهع لنم « ةطانرغب ةيمالسإلا ةراضحلا ةدحو لوح روحمتت ةيليصفت ةمدقم ١

 . يكسيروملا دهعلا ىتح نييرصنلاو

 نم ةدعاق ىلع دامتعالا عم (م١1617 )/١65 نييكسيروملا برح خيراتل ةيقيثوت ةيؤر  "؟

 . عباطلا ةعونتملا قئاثولا نم ةيلحملا رداصملا

 اميف كلذو صقان لكشب تسرد وأ اهتسارد ىلع زكر ىتلا رهاوظلا ضعبل يدقن مييقتو ليلحت ١

 عوضوم نأب ًاملع : ةروشنم ريغ ةيقئاثو تامولعم ىلع تدمتعا يتلا نييكسيروملا برحب قلعتي

 نآلا ىتح تسرد « تارشبلا ءادهش كلذكو « لابجلا ىلإ اوبره نيذلا «نيملسملا نييكسيروملا»

 . ثادحألا نم اهبرق ىف لثمتت ةمهم تامولعم دوجو مغر ضرغم لكشب

 سسأ نم اًقالطنا ةطانرغ ىف ةيمالسإلا عاضوألا ةساردل ةجاحلا ىدم ىلع لدت تامولعملا هذه
 ةميدقلا ةلطابلا معازملا نع ةديعب « ةيقيسنت ةيملع عيماجم ةماقإ ةيمهأ ىلع لدت كلذك ةححصم ةيجهنم

 ١91/1 ) يف درطلا جئاتنو ةطانرغ ةكلمم يف ةيمالسإلا ةراضحلا شياعت نع تايرحتلا نم برتقت يكل

 . اهدعب امو ( 089 1

4 014114104 1514311 01 81/110 12118 011 128121180110115 501/18 

 '1 1115 181 017 11215 خل 5

(1570 - 1568) 

 8ال

 ا/ةضاتعا م 5 معمول
 (م851409)

 "1 طلق مهمعات 15 63560 هدد اطع 2011090328 ةععاتطت علاق :

 1- ه8 لعامتلعل ةمتمدعاتمم همدععمانةانم ع هز اطع انهت 02 1ناقسصتع هأتنألث ةلنمم ذه
 0120009, ةتصعفع ط6 ثانت ةصل 1[ةجة11 65

 (*) 82هعءامج هم 181هعهكو زن آمانمع ([115(ههتد)ر 2ءملهيودمو '11طب]و8 لع 111 ى(هرنم ![هللععدمب آتهتا ءععت لهل لع ©عةصقللدب ةكمدمقب
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 : ةبم السلا ةطانرغ ةياهن لوح تاظوحلم
 «ةينيدلا تانودملا لالخ نس تارشبلا برح»

 اريابجأ سويراب ليونام
 501112 11811150110113 011 11115 15111 017 15آ 1110 0111104:

 1101/1 1215 17 خلك آلا 1111 ذلطان] ذل 15 10 "105 5

 م1ران118505 010110171705“

 ال
 1/1 ةسصتنعا ظوتتمو مم ا ا



 ا ااا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا احا ا ااا اا ا اا ا الافطاكل, © 4خ511آ:1آ0 141050

 '1ه2متمر 1ك: :

 آ35 1011121135 ال 1385 101163..., 7130110, 45.

 '1022عو 8285و آن. :

 “1 ةلقتت 32638 17 18 012 01710209 لعأ لوهمستد”', 80هاعاتص لع 13 8عقل كعول عدنه 0ع
.0 ,211560118 

 ا7وللاعو ل. :

 - ]2 3عاافات] 12 عاد هل -ذت 03115" , مل-(0ةصاقتقب 111,

 -“ ]3 ل1151 1ع م1181 0ع 13 وصدقت 8نعداسصقمق, 71120110, 6.

 202238 5(دطعل-٠ طقفمععالب ل.

 “1.05 :عوامو 151 ةصتعمو ءد اق ماما1هعأت 0ع 8120210” . 1 ]ورطق0قق 06 ةقنن0105 50ط1ع
 13 مماسعاف لع 8420210, 1, 79.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

210010001142 

 1[ مدلعدو 851. 06 :

 15 نطل ةعامم لع 542020 ١) ءآ ةعانق عم عا انطق طةماتكات1 عم زل 2260116112260, 1990,

 0 ةطقل ا ععو 2مععلمور آب:

 “آمم ةكتاتنقلد لع 2120130 .. “ ظوضسل105 0ع طءعطتمأمثتو زن ثتولاتعم10 812 120116535,

 1283. ش

 1طن 1كم :

 21 8م فاطم عطتعا / 8ز: ةرسم001 0ع 105 1105, ل. زن آ0 12 1302 إن 10618300, ل. ع
 آم. 81150112 0ع 13 17115 3 نم لع 8120150, 1,

 هددها عتو لء:

 1عممط]1ةعامد لع (نةقات112 13 ظلانغم/ة, 1, 5120110

 آد 11237731 :

 تمومتعو لع] 0ةلتكو “ ةطلعشمدطسقم 111 ةص-اللومأنخ ةداتع 105 8505 9127 2

 (5141013-31طأ5ر, ا/ , «01:60, 2315885023 1

 1آبعوأ1 -20*1+؟ءدعمأ :

 آ3 02011509 ال 18 151 ةصت د عا6م 0ع ومدنتم (111560118 06 85مة58ب 77).

 ااه 1". :

 “1310110 ءص ةاقاع]ا5ذ 21” طسوطاتعملمو عم ء] 8هاعاتص 0ع 12 عمل خعدلتستف ع :

 1ةط1قأم113, 0. ٍ

: .1/1 1101110 

 - 815430110 54601عمجةل . .

 815( 06 ]135 مانعااق5ك 0ع 5120130** , عد آمك مانع350 0ع 14030, 1988.

 -1016ل0 : لع 15 ةع2ممداتك 2 12 كتلق0. 0 عتصعو, ءممقافمأع5 زل 12011010818”,

 "101مل0, كات0ل20 717397 101600. 011030 طتانعت137

 - ]2 ةلنمات عمق, كات020618 إن ةنتطط010*' , آه خلطات 0608 از 1120110,

 قلاش

 -“ظوصنل1ه5د لع '1همهدتست 5420131652 : 15 "ك5دهلسعلتسف” زن ''/ةعاقسا 20110, 1
 لع 18 8ز1طاتماععو, ةءعطتتع زن 36ن5دعم لعأ ةمورنصتفستسعلمام 0ع 8/4201510, 5/11

.19248 

 -181150118 عا طمطأطأنء ““ 450110”, 8.
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 اا ااا احا اب ااا ا ام اا احا اح ااا ااا ااا حا اا اح اح اا ام اع اا حام ططتال, عنق 1111-0 1411050

 ؟اقعأق هم ودان 10200. مآ طعهمؤ, 105 مماططععو 061 هه!1ءعزعنم طقص م6مأ10200 ءآ عع

 ماقه2 لع 12 51هءعمان, ءه]165 عدل لع 12 115ءعماوب لعا ©عوصق لو, لع 1 1علمصلت113, كاتعوأو ع

 105 (نةطمؤ 1608...

 - 51 0062620205 مماعسم ]قع نأ 1 ععماع اعدالسممتم لع 18 لممصتسةعتفس ةرصتعملب ؟هاةصممو

 هل هنتعاعم متستاتكم. ثآلك, 2 معدقت 0ع م4:01035 موععأةلعد زن لع نع لتوءداتطلع م10ععوم 0ع

 1ةدامات همام, 063عئا هعمل, 10035913 01عات]1050, انه ؟عدمعاقطا6 نقصصم لع 13 دمتتمللقب

 ةسافمأتعم ةصطمام لعا ممسعت 8[هلسضل. 2وممتصقملم ءآ ةوووعأام ةعماقملو لاتقأف 2 6118, 3

 ماقعو هم 1ءععملقعمم 2معءوعامدغم: ماقهم لع] متع 8ةدطقسسقل 1”. ؟ةعلكور 2610 11540,

 عمم معاست عمتم هل كدت 0200 لع ''81ة مل, ءةمانل1و قتلو”.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ايف د تا ملم ا ول تايلند يارب ماو داع قاد كادت ف در دع نرد برش اه امو اخ رع

 هقامط] عءاتستعمام5د لع هده1وادتع» عقمعم ةم عاقعأاق» ءماط 105 طتتعطم5 م3565 نانع 121 عوتقص ءأ
 هرنمع 151 ةصتعم. 11هط]1ة1عاتو5 06 10 نان6 1268205 51616 تممق102قةقدع, م10 نانغ 101038 م3316

 1م061هط]16 06 135 مامماقم "21ععذ لع

 - 51 ةضستطوسمو 2 12 هكان030 339ةدوصلم هآ 81ةصخةمقتعق, ءمصماعتسم]ةنتعتممذ 128 8
 دماغ لعم] 5ة1وعزو هجعدل, نصم لع 1هذ ةمطاعسسوق 0ع ةهوع همقجمم لع 813080 نبع نع 8
 ةصاتواتق كال 20613, 210 مانعطمو5 5ع م3532 2 062535 ندع 6 ءأ م20م16 501 نابع 505اتعطع 8
 رحهز عداه عا م01ةعلم 602طةدتعم, 5علع 068 1ع21623, 5ع 2156 ءا ةصاتقانم لك1065235,,,. 83
 نانع 200ع16 2 105 م232235 ةاتئاتتقك, ز' نانع 65005 طع7علةتم» 06 105 ؟هان5ا503865]0 6
 طدصلقمعم» 15 ممط]1ةءاقص. آم ةرتكاعمعأم ءةمقأ مئلعمقمف 18 لعا 'ءدقاتللم 18202050, تنزل
 ءءاتعتلم معمعطتف طعانمع ٠7 هل معووم هانم ءرمماةهمستعمام م01 18 216م3 1651065012 لع

 طقطأو لع صاع م: عاقت ظمد0835 طقتتم عقم نما 20عم10 11110

 - 2710 طقتن هوان معتم عد رانك م10:ل0102065 لع 10 نابع 2012 15 ةلصتاتلعمه, طقعتم مهللختمم
 ناتع م 310000 كان ةاعأه0م 250ه ممل اطمانكات ]03208 16032126216 13518 0106 185 8 0لعا
 مو5300 ةلع1م همصع]اتزنعنؤص همه ها15 خ25 0ءءومتم5د لع لعرتتطم5د همهاتساتة 005. 60 5ك
 امةقم0مءال05 ىانك 1103 8عأض22185 ]1206ق, ز' 3 معمكقع 0ع 185 ؟:عكمصص قم طقطألةك, ةلثم 11200265 عا

 هوقعم معلتعجول ؟عءاتعت لقت 20ومنعد زن “"اممومعم” نتطوصمؤ, طعععممتم ةققطت عم هن 18
 نتفماتقمق. 3135, ةوط76 1000, 12 035موو1ءاقو لع 135 ةتقعتمم مالصعأم 2165 تق ةانعع5018 0ع 9
 هقلمأل05 2 هانقك كتت020عور, هقطتصمو ن6 ؟ةعاق702 2 135 مانعزام5 06 12 ةلطتاتلعتق / 006 56
 نقط متم ةكمات هد 135 لع 15 هتدلق0 هنا: هول1عد 38129:01, 061 5ةعروتمعل ام: 5620165 0ع
 [رانكمم, 16510 0ع انصو تعزو 2هه03.. 1س مور ةهاككتتم 05 ؟دعتمت 105 قستممو 020عم2061ع5 لعأ
 نععاستعمأام لع 313080, نمنطم هد كان020 هانزلو هتعمل اتتماتك0 12 م0218 0101016261080
 105 21661609 ؟؟تعاط0و. ]ب05 20151205 03201205 2015ا1610ق:6101 065ما065 عزنذ 06 105 م1

 -آئ2 نأن1 موصطصعمعأق لع 105 ممسلكز نعد 0عز6 ؟تكتط]عد طنعااقك هد 12 18اعوأه 06 وك
 771160155 زل عم 15 ه1: 0ع كوص 2ءلعم, ةقك ءماطم عل 1385 ءقققق 568012165 لع 105 امنت: ةطعقن 51 6]
 ةنعم لع طعس ولاجنو هذ لتعمم ام ععمنم 2 ةوام هقمكتفد, ءآ طتكاتم انم0 0ع ؟هصم ه5 ةآ نانع 8
 تعزو 1 عاعونم لع 5م ةلعما1قم لت لع نأ هنعنمم لعا اعصمام لعا ماعوطز مهتم. 00 ءزةتط ما1ةك
 لع 13 13طومو1 020 همتتكعد ع5 12 ؟ةعطقلت لعأ طمدمتام] لع 12 آهتتمهب اهه 209]216 120]/ 06 دان
 هسدماقجوستعمام. آل مم هاك لعامم5 ءآ لعاملاع ماهام:عدعم, اقم 18201800 06 105 01059 5

 ةهزاطط ععع5 0ع 125 هدل16 061 00م

 - هز, موز ه1 1300010, 21580765312085 10 نانغ 206 ]1 00)850-ءان2 0ع 2130110, 105 95
 لع 135 هولل1ه5 ممذ ةمكسسمتمم 06 ودع هلك ةدانالم 12 81هنعكق, مالصعأمول ةقاعمأم 0ع 8
 مرطاتمتل20 مايكاتاسممس لامعوصأع ةاعلمو آنه همدهزاتصام 0ع ممعم ؟91105وك ءلتقع 90005,
 ددلكم ةلواتمو ه60ءمءاقم, معكم نانع م01 دان ةصانعانعلول زن هقمعطو5د 1 501م1

 انصق :ءاتوانت 2 061 م3500 23081650 طقمأو طقعع م0عم مجقك ع انه 51810, هه 006 5 ء[ععاد6 رى
 للعم م1116

 - 81 هكنقملو ؟لولانعأم مدتتتك 18 ةداتعطتتم لع] ةصاتودتكلمم طقعتم, طلقك ةلثه 5ع
 رمت 606, 1006203 0ع 120062235 23525, دا م1223 6ءما131 -اقعطاق- ل 5 06 1 11

61 



 هةر“

 ا ا د الد اا بالا عع و لا الل ام طا]0, حن 511آ1آ.0 141050

 عئقم 206219 إن هآ ةطدفاعءأستعمأم 0ع اتم ؟ءاهاتح ةسعمأع ةسجاتم عمعه00. ©هد ملح, ةصطقق

 ممق1طأ11 ل3لع5 مادعلعم دعم كعماققكر زن ؟6عم20عدجمو نانع )3 1385 هورقتسطا 65 6 1ءعاقتن ءالاقتل ءاق

 ءآ ظتفرم زن عا معكسعت ةعاعدفمم ةموئ606 نت 5

 -1185, 00100 معا17ةم0أ2 لع اصاعتمك, طقتت نابع ؟ءاعتتكع 2 ةلعم اهم هماقطاع همدصم ءهآ

 ءاعصعمام طقسقمم: 12024585 ز/ ل1106 56.

 -11عرصم5 0ء0نعدل0م 123 طدمافصأعو مكهتصقك 3 لةممداعقت نابع 105 2202ةققطو5ؤ, وة ققوو

 3130122005 نع 5011333 م05ععمْئ وان ما0ممأ0 زن مععاتأتقع 1لأ1 هته 10188110, ماعمم 0ع ةعوطأتءاص 05,

 ءزويماعنمم عئقس ةمكاسةمعأو طقفام ةطع013005 لعا داعم 5111 - عم ننعم 5ع نسم1عأ6

 م06و6ةلعسعمأاع 18 ةنكاقم همه 105 :ةرمط]قلمعو-, طةكذلقب ةصطغع نأكوك 13201265, ©1 5مل

 ماتص عمو, ماعد ؟ةعئلسم عمأاع ؟عءطوكجطقم 13 (عنععمم مهماع 0ع]1 10131 0ع طقطتاقصاقق. 206101

 ةماطم د 0205 هاتعاعمو, ءلعدلعد طمع0130ه:عو داع اقم هتلطسقك اةاةطصتعو 8 هلككزاقتقر آل 6

 ءا] م5 5ع 0 105 201051005 70ءقطآ1م5 وناتع 3لههدقط 185 ةدعمتطتتلك 60161 200 ]تب

 ةللعقمور..

 - 816005 مات 7058, معلم مل 128701 م09: ععاقس هد ءآ العرممم, 1دع 13 ةلزؤس2

 اتتانكانأ ل ق8. 110 هرععمتم5 نانع 502616262 18 م6823 ةلاتقتن ةد م016ةصقعم لع ىك انس ةععام» لع

 ممطادعافم اكاقسصتعو معدصقمءعأق ةد 120830 نوم همات0ا01518 0ع قلكمصوم 71, مانعد ءتكاعم

 اعداتسمهتم5 لمءادص عم 3165 ننغ 10 مهنعطقتلب ةتتطواتع طققأف ءآ 511م 367 مم 5ع ة]503

 مةكههقك لعاعمستسةلومت) مورو ةمامممعو, ةمةععععم طقطتاقسلم ممع 1002 19 اللقب ةسسواتع

 110 طقإت 1838201 م3138 01661 006 20 ©0010856 ©0282 5ان ءوموعأتم م10مأ165 -81ه1 68ه كباعزو”-

 لمدلع نعم عجصتلمو د 1

 - ةلعرمم1ع طغت م5 لعواقع2لم ءآ هدكأ ل عنوطأع معدم لع عراه متصمء1 ةم ءآ 812080 طقزو

 مللعالللب هم ءآ ونتنع لعوعممولقطقم 162656165 0000و -طع11ت1ئ05, 3316209200163 7,

 501غ 1000, ةلقتتقعو, ل0508 م26ءانعدسصعماع دهقماعتلاوم كه 122010م0110-. كلتطولات© 0

 505631205 13 ل0ءاتتط عدا 3ءأنات 260عقوقت3 م0353 356طكاتعقت انصق 028 06 عومق 21 1عملتل0, 4

 2056103 6ةئأ3 مدقق ةتهمقت نع 1385 201 01503 2110165 266931 م01 061عع1م. آو

 11006 ةتعذ مقل16م05 ةاتمانسأ ءىعوط 13 ق5 0 معاك ممعأ2 لع 10 ذذاقسمتعم عد

 0100320 )' م0وءزن عمم دانك عاعمأع ؟اقلتله0 ءوحم م02 تلعقت 0:2 27201212 -12 “طعام” لع]

 ةه091 هم عا ةععاتتلم تنقعم لع] وزوإو 66

 4.2. 116عاتع1005 ءد ءآ 542010 ةعابملا

 -آ3 م1عوعمعأف لعا دمتصلم ةقطع عمق ءقصتتقمل لع ظومدممف ءور 16 عئءوصعمأع ةضصقاتقب

 0010 001163520120 2 اتق كلات020 06 ىان 131180. 28610 120 1208 16121315005 2 106 5 ةمدةقعماع ال

 6020100, 185 6025633035, 5 1عودعاممعد همرص عمماقلعد, 185 هقعاصقق لع ةتمعرسم ن 10

 0س

 03 1017181 0,ذاحكل.ر 192 ىو, 296 هك, خانطوانم مد لتكات وامق هممت! ابدأ هانغقر 5غ 261166 3 اذه ؛ةمفعاوق اة ءانوععم /ءاققعمر اك, “ [مكمتمع

 0ع 15 ةدعوطةعزمس ةيودعمام عله ... (©انعداق لع هوه نولاع 8كوزنمو " , الثلله لع 54ه, 5 ,53 55
.5 176 ,.1 ,11017131510 (54) 

 د 140111110, 81مل 38كسدساسقمر 0ك داندصم رن 8ظوزمسعلتءعمل, 1990, مم72 - 3 ,

 (56) طةصامق مهمات كقك ةوطعو ةقامو ةقمعماوم ةعمعوزةلدعماع د ظأ 384دماسل 8[ءلت بدل, 180 دور 194 - 5,
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : شيل وتلالا ا“ ييومام ا دنلوب صر ار لح سا حمم

 1ءاورعدعنو 3 35620130. واذ ءعنتك لعووممعهقملم ةلغم مهمعءا هوانوا6 عزعم, مع70 8 8 - 9610 لتعت ةقوو رجقع اقهتلع ءداق ؟ةءطقلم ءآ مقق ةطاتؤقان0 لمعان ءانأم هماتقعتك 200 كم
 زد 652: 8018 56218 3113112208 06 105 ت35 113018 105 015111115٠

 ةسصتتستم ىانك عز عمم هةقلعاعت اكلة سصتعم 4 13 هنان0309 مءممقتته5 نانع 135 طاتعا]ة8 1061011 5 - 1145 لع ل05 هعمطتقمم 16248 ]03 6200065 06 اطتقأممو 12 نان «321131:685اة102 8
 مرتك 0عرمط]عد نانع 10 ندع مزمل ض10 612216 56 16

 موانع  وسضطوك  لعموستس ةعلومعن, 5هذاعمز 020 1عومععاتاة تطعم 01 15 85 رماط قط 6202 -312010- نتقه ممقك 0ع انه 51810 لع لذقعأل ةودتلتطوتم رن لع هدضموأذ 5 11106 ع5 م1600 وعام هآ ةوانأا لعام هنن 01 12311 81866, ]' 56 112020186 611 111 - 8م عمع05 201 ةآ ططققال0 201016. وذ قاهر 0عرممو 2 13 مانإن ناهد اعمزتق لع 0115761
 1[عرمط12001ق زن 105 5 12111115

 13 هعرعو طاتكات][طصقتق. ص تانققأم 8] 381088 68 موماعمتلم همقهتسعمعمأع ونانع ءآ محم 1118 ""ءعععولم لع تبع عم, لهاا 0202 50576 0عال0 4 ه1 معلعمسم] عواهطو م1عوعمأاع 2 - 210 و010 وع مجدص أنتو هآ ممصطتع, ونصم نات اقتططأ قل 18 188+ 113010 65 8
 3طةمامعاستعمأم م0 65)13** 0ع 8 هكا لاتتفماع عا معر2000 ط1

 ممو1ط1عيصعم أع ن1 طععطم م3602 56[ هودكعم 200 م01: 1011145 5 210116010 5 دعاكم عمض20ءة. ل180 لع 0 م00ءمرم05 [عدقا1:عقك 8 نوجد 0ع 1385 106165 65611638, 0 0عووزوروعو 3ع 11 ةلتمقمو مانعا ةلط عال أع 35 1118 0111361 10 لع همتعوا معان هعقعقلتكاه و1810 2111 2061018 65 10100105 35 ءممامات ةعنفو 0ع 105 لع 12 235ع ةهاع1305, ال 658 5 -لممأم هود نأ 3833 5ع 26160300 ةان5 [مو :ععمل1م5 نانع نع كامص 0ع5لع أ

 عاما ةطلع 6 ماس عر وووو2, نواعم نور وص ةططققعمر ان مالم 8 6آ1 نلا16 21039 5 معز ومو 0ع اقعمتعمم, زن 18 طع 8 151320103 56 مه2مءانن 3 اغ3765 0ع 95 انم05 121106] 65, 13 ماعروم مدقق هآ مرتسعات 10 لع 18 همصوانتوأه هقتكاتقمه, 0قق م1000 56 ةقأ1516 8 لاتعقماع 1000 هآ 16601690. آرمذ 3016610805 طقص كممقاه200 ان لعوععدذم هد 12 211020 لع روصتصسعم, 065لع هآ اعنععت هنقكأم لع وزم1م 2111, 8 2 ممل ءعاقم همماتسانم مان وتنمو 06 21123112 5011 معتم 2003و, 5هطرع 1000 ةد عا ةكفطلل 06 ةومأم - وسطأما 15 200151020 ةماعددمول :ععمهت6 12 201616ص 1كاقصتعو. 40066105, 660ج
11001211165 5+ 

 ةط2ز0 061 هدعام ةد 12 125 طقز هزم علل مالو] ع2 88 0116 761 6011 10 طاتقعولم ضعت عسعتام 0ع هز ع1م5, ةنتصواتع 12 م2101068012 685 اطلاثال ةعودكءز ةطاع, ممع هدقهأم 181 762 أ لعووتسم]1م لع] لع عوتس همت لعمل مأ كج ةيسعماع عا تدصتطو 0ع 18 0 هعممفرمت عم 20211659 مقته 05 ةصلقاند1ع5 زن 125 هةكاعا]ةهقق. 51 61 01186 ةقأتنال0 9 135 ملص عا هكر, 2قط112 6 هلسلالا“ لع كانلخ0 ذئاقستعت. خوتك :عوداام متق5ك لتك61 113 همدءرتفم ءصاتع ]1288 1 عم وات ممممتعمأام دع طق ةغه00 لع 18 دماإت م100ةطاع هعتئاعمعأو لع اعمعتكوك ءم لق

 (52) 54013 810, ظل 104-810 8401 هل مر.189 - 90 , امك 5 مزوممم “ هميمو لع ةدهنم ][ةهرصتموو “ دم ممروطعقم عه 1263 - (51) ؟1151هزتقر 57 - 60
 مممطلابو اندافرتعم !!ةعامدقأ , 0. 1354.18.

39 



 ك0 ةلفلل] 110, 0 خ511110 50

 لعطاوم ةقسبتع كعام5د 0طزءام5 لع 10, 5ءواتت 135 6233982102635-, م0م1110505 31363165 ©

 طلل ه5 نانع, 20210 61 3561080 ١ كءعماتلتعم 18/[ةك]ةتطقر 1ع 202660161011 1061610 01,

 -8ت1ة6160عز“ هد ىات لات13 1560103, 31120116 563 3 18665 06 م10م01210265 11110611685, 8

 اص ممم معأ1م 0ع 38/130110 ع5 ءمدمماتع3ق00, م0116 105 03105 50طانع ء:عطقاةام 511م61118ل -85
 تقم 118616و- 20 ة0م00عم هآ اًنمتعم ءاعامملام 3 عقل" 61 0116213, آل 13202060 2056617205 95

 لع 10005 105 1معم5 نكطقصم5 32021115165 0ع هلعماق ممم 0ءعهعاةات. (نهم 1000, عقاتل اقلط 55
 7411005 ندع 105 ءقلعاتام5 500م 12 كتفه لع طقطأ [ةقاعك, 6180012005 50ط18ع 10 ةصاعتما“ ممم
 101:65 15 1 0106, 568102 721176 -عواقتل05 3601065 م01 731135 13702635-, م10160611 26و

 0ع 63200 91

 - ]4 210325303 211116056, 002 ىانك 85 06 9 طق, 2635عوط8 245 65م1 006 95

 ةضطلغمو ةتهت1ةقلعوز ةظهب م01 ةزفاطم]م, 1013301 نان 13 لع (08ععءرعو. وام ؟ءداتلاق طقق 1ع
 51 001203122005 هم 60002065 ؟؟ءعاصقم: (08]' 2غ فطل-ء]- 5ةلقس 20 هماطم1 61018 طخ 18 8
 مةقاع, ةلتطلانع 010123 م05ء)ل6 ن1 7200650 ةقنه1]63: 1هلقسصقمسعو -زل ةواتك هل مهولتطاع

 هممماعرمتعمسا0م تلغعتتم» ع5 مطعمم5 ؟ةعأل لع لعاعمستسقع همصمععملكو دنمعمقعأع 2 18 لع
.11200 

 -51 205 26026100205 31 م611000 0ع مصقق لعدةتتم]]ه, زن ممكت لعروس مو اةصطتقم 18

 متعلتمه زن 105 ةتتفطولعو -لت تاس عماع معلتط]م5د عم دان ءعمةصكأةصح, 181 762 مملقسصمد علت

 3 20 ط2 0 ةلقم ةدقكز ع5 مط مة:عدكأطاع 12 م[00عدعأق, 968 036 06 1385 35 نان6 06116 نأ طئاتتخو

 هيتكاتممم عد 15 ةعوتملق دتاقل لعا هنعأم 211, ؟؟ةعقك معطصقت ءعاعتمم ىذط 00مناصستت لالعفماع

 ءعوطتعقك, ماعد طسعمم مققاع لع ىيععلست عمأم 5ع لثتم عم 105 32368165 ه206م30165 8 ةقاع

 معجم تأت.

 - 000 هوه ةاتمعملتعاع هلتقعداق, 75130130 دع كدوسأك ءومصتو كومو م0م01ةعامم 0ع اةسصققم

 2معلتم, 50072 1000 مدن 12 هئعاتصكأةصسعأق 6020103 06 هم طقتلةهقكع ماتت 005 كاتك ةضقطقلعو زل

 5ع 218ان203 طةقاقصاع رتكقلم5. آعزم5ذ 0ع 1385 47 طق لع 2ةع3عم23, 135 75 لع 15 6ءعقصق02 لعا

 دأع10 21 0 135 محقك 0ع 100 لع "101600, ذاتك لتصعمكأوهدع5 19 طةكاؤعمم مدته ةلءةمجقت نط

 مانعمأم لاعمم زل ؟عا1قعأ م2300 همن دات 020116 06 لهمأ3ع2ملم هعمخم نمط قنعول

0 ]81 .4 

 4.1. 2ءاكاح عمعتقك لا: ةصاع 15 8لدل 51ءهلنق كنون

 -1085 ةد ءآ ةقم دقق ةععماملم مدع 105 طققأم فة 00:ع5 مدعو 8 1معم17م01ةعامد لع 20

 هل ؟عأ20 03كاع]16-1320ممقوز ءل 1000 «ةقور 6ممقأل أ انزنغ 15 1ععاق اكمتاعر مانعك ه5 (ةضصطتقم ءهآأ لع

 19 63003 0ع 101600, زل ء5د 1ةعتعم وجع, قد 15 قط ة23, اةصطتقم 235ة13ه 3 م0067 هتلكانقص0 5

 م01 ةعاممعق زن 1011ءاقجقق نانع ممتد ةطععكمم هلئم 8عاع5 هل واقسم

 60) 8 ماما آه (ءمأ. 1 ةرومودعب 8,) , © [كتودعمم ٠ 3كم دا دعسممر آ, !كدلقلر د/قر 93 ىور 105 دب ؟/4]رآمالاك, آه
 لتطتوأةصب 1986, 171 عب
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3.5. 18 131113 [( 18 0131 

 -(016 20 502 م16ءعا5د270ع6[2ع 10 طاقات, 21110116 ءداقص 16131023035. طظصانقس ة
 م1110612 105 ؟ععانع10035 ن1 205 طق انةصقاملا ل0 13 مآان122 06 105 0165[31 58563, ل, 6
 20 طقتت لعطت ةك13085 16117620135, 51 1385 5110162165 م3 200512133 نا16 842371 20 106 8

 1852101203 ال 61 032013123 1510120.

 -له دماغ لع 18 ظنصلهعأؤم, همه 12 م1:ععاوافط لع ةعع كتله "؟همامطاع* 0
 “مصممون ع", 12 0لعطعم5 ه هل-1ةيصر وين ظواع طماكالم انام طقعع 52621682 06 95
 ءرععءواعرتأ عد طةقتنمد مهل2316505, ن6 831532136قن 6انغطتقك 01135 زل -223012105- 128 8

 مالت 0ع 15 ندع لم ةطاأع 518105 5ع 12ط0عدتم» 125 هةقعتتوم ةنطاعاتةصعوق. ظادتعم اةقطط1 قا 1
 همه ع1 ن1 لع ان 6501161660 8183216500 21 11323156 12 1055 0ع 12 ططاتقا]113, مالم عا 28113280 6

 ةماطق] 321601109713110 0

 - مآ -101151 11005 0116 7011061262 ىات 112020113212 161181053, 31 1620م0 ل16 5ع 1656156

 دان 202016165 0ع

 -1ز1 1123253 2م01:18 135 20235 793110585 20600135 002 118101053 م1ععاوأ 6م. 8صغتع هآ185, 8
 11515 0ع عمطءن2300163 نانتع م3102 135 063035 0ع 920 زن 930 1 عاعرمات 105 06قات205 016 5
 كن020 ةمطاعتتجو. 113عع 2م01عععت 2 84و11 ءمام0 م061ةعافم ة1طتموءامماع 0ع 12 *"ءمنق لع
 '1ةلقطت 32235: 8 طءووتن 06 ناتع 2112163 06062010 0ع ءاله, 13 12620162 3 65198 24 4 031

 اعتتام1531 انقمكتملا ع 106172 3 12 60112 06 نانع 320805 21161605 5ءاكوهنق 0356223 06
 لعمأتم 0ع]1 كمدزاتصسأام 06 12 8/ةععو 17

 -1ذ 1لطقتأ كاش 12 م1823 كمرحم 1عءانعلاع نقععومتتم 0ع «0دععماةعافد لع [0مو5 8
48 3 

 105 كات ةطووأ

 - مت2001 لع 105 2105 16عم8ن6, م02068500135 120102 ط]1عطعلاع, طةقاقطأع5 06 ءقامق
 ممانعأقم. 8ع52116, اهل ؟هج لعسم 251200, نانع 85420110 ةدعدع ]1302302 طعل128: "علان 207
 ةهعععاعسعأو ١) هقايفمم نتجه هضلاوالع000 ]4 0ع6 التلك”... مصاقتمأ 06 ]15 010705
 لما عر اجمم , عام موتععع ءكقتم نانع ءاه ءم251061209 هاتعاعم لع ؟ءا1عوع. 841عقأت2 0ع قم 56
 ةم16عأو هم 135 ىؤصتعوم هقلكاتقمةك: 3 ؟76ععق, 32م31:ععع لعماتتم لعأ ععمقتتعم 10عأرب 602 006 56
 هلات0ع 2 5130130 97 ماثع1مم5 76ءأ203: ناد 01535 0دق10دعك, نق كاش ةداتع “ .. مدتيلام قكاعأ0
 ه4 هممامام' -511عمدع-, لمهلع دع معللعزو دان همه01ءلمص 10062203: ططقق ةةطتم110, 01

 ءزعرسم]1ه, ةممم1عود ءأ (ةدمتمم "لل

 - 1000 ءا11ه ةهو ةض01ءوم0070, معمم 0عز3 ةماتعلرع“ انت مةمع] اصموتقمأع عد 12 ةتقماق
 11001618, نان 83 5ع طق ةمهلث 2200. 1ءعولع ]نعقمر, 20 22612 10131628: [320م060. 8خاتقنل 0
 نكطقمسم. 1813ط1ةنعطسمود هود زاتكاتعأم لع نق كان020ع12 0ع 72101 محانإت ممق10ععةطاع, ص8
 1نععم 2 كان030 0ع اةتسققع معلتقمم, كم2 ؟ةنثتقق 2026201135, 12616300 -31 لان6 50

 (46) الذل. طب 1
 (479 05. كاب 193, مه.214 , 12

 (485) 8دروم ةلسقئط معطر عل. 12ه, 11,
 (49) »دعو هموزسوأام لع مماتعتقف ةهانعع يقدتعمم زن هصامتمدفعكر ال0. ان هط, هتان آ, مص 103 - 4, 140 ةذر, 7
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 ا ع اماما عدا اعلام امم تش لفطلم, نفك 1110 740050

 ممسصعتمو ]همدتتعد هد ةلدفمل هلاك, ةعوانتلم5 0ع ةدعوقم زن ةلكوتتفولكل؛ عد ءوصعتعأمب 16و

 060208 0 "9123عع]" 5ع 5عمهطو 7250م, م3582 6]2013ر ]' نتف د 1هان0آط85 06ةك1هدعو 0ع 86ع3010,

 زل لع دن هنآالالم لقمع ةطاتصلقساعةمعالاع 1ع 105 لمءاتتمعم 05 لع 105 ةذعل1مو 50-2011 نم ]هو
 طتاكال 35 ما061625 06 12 1113, )' 063510ط قلتم علام ل ةا1 12161101

 - 0)82 لمصتمتم ءهةماعألققم, هقأ05 661631653 56 ةدعاتعت اتفض هذ 1000 هآ] ةصاممتم لم

 81320110, ا "11 عرتمك 2ع مدن اعادت” ب "ناعوععأمك" ةموتعععات 1 ععارعات اعاطعاطلاع ند انعدم 06

 23م2 ز' طقضسومعم 0ع 135 8وصاقمتل]ه5, زدصغم 2 12 طعام لع الةلم و0607 مومو 0022265

 انعماعد لع ةوامد مة18زعق ان 18 ممولؤ516 تلكاعمعأم لعا كنقلم ةلطقعدع طقععم معدخدت هم نأ
 011 عع 01356 لع ءداه '*قوتق" تنلاتا202 0ع ةصان عانم.

 -اكم ءكتقمأم 2 طاتعتامك, 106200 ةداقك ةملان02ط]عطعمأع 12 عزقت 3م0:(ةعاقم د ا[ لع

 10 ككل 23عام 1]15ةلل128, آل 016672005 لانع 50ط1ئ6 1000 ءمط ءالقق 3ع هاه علمه 18 هيءاعصمافو لع

 12 160 ةعاتكل عنو دنطاعم مضعق. 5ع لقسم ةت ع] 2]طةعقتر 18 مدممأم ةةعذق زن هل 2هدوعطم لع

 هقللع لع 5ءقعمابتل -0هءنسصعماقلو ةد 1263, معنم لع ةءودتعم هتععس 1كاقستعم-, اتتلالع عد

 وامك موعد 5ع 2م107ةءاطقطقم 05)211 0ع ةقانذ ةتمع 3ع قاعو. 2ةمتاتعمم 15 درك عل عطا

 16ع08ع102 لع طم ةلتكةك, 1ععاطتعد زن ظادنقلعو زن عملت سكون انتت 063هعد50 ند ءآ] «وصتعمجم 06 18

 105ع هتكاتقم, 061 نانع 5ع ؟ةءانمءئةنكقم انص ةززأم لعومسمو72 حيولو ىوطعيسمو لع 21
 0ع]1 هآزكك0 طقمأم عأ ةنع1م 011.

 - ]2 832306118 هكاضق ةلعتتم1ع أدع ان 130101 م16وعمأع ند 13 هعممط13 06 19

 آ4 5091029 5ع م:ععاسدتاف هماتتم ةطةماعععلمن لع قع زن ةنصلقسعماو لع ]35 ةصلاتعاأموع لع

 هنعتلم: ؟ععم«لعسمو 15 ةطسصلقمعأو لع اعمعماووتت“ دوو تكاتك هوويص عطا, 1058 5

 ةماتطاقم نانع ع205006208 0عطعدةك, م60 طةماقضأع 8123085 لعا هقعاعم, طوعتو ]25 ةطععوم لعا

 ل ةتقتمه, ةاد 00206 5ع نطق علوم 10 مةالتتم 05 128ءاه001عد: 5ةلطعلتمق ال "عن مس

 - 16معئل ق5, طاتفتاقكر 16830105 ... 8م 105 ماققمو5 ةه1عوقت8] زل 3عمعم18 56 2م16ع1ه 18

 اهةهععرلعسعأتف ن88 185 ةقانقك تكتعتم» مهنه هآ 81200 مسكاسلسقتت, اهضغم 5 207205 ال

 همرتعماعك ههطتعقلعد مصمم ]35 اعهكلقك مما امد بقزوم' - داوم 0عمالمم»- 0 0071015, ءعاتاح

 ميقعاتعم همه 003 معمطةطئ11030 اعقكلق موع 105 ذكاوستاقك. آه 160 ةنطاعسةط 878 لعطا16

 1ععواتم كعراق اصمهتممعأل هه ءآ معدلملم ةصلقتتعأ, 20165 ]35 1616 عطعأ3ق 3 هقاقك 2010

 000 0ععا1ممغك 505 طقم 116ع300 ءممقتكقك زن اةعلكؤم. 2ءعطلق هممكاتطستع ان 211121612 8

 ةعاتطتعأة]ل 18 ؟هرتت قلق ممع 18 معماممعمعتفم لعا دقمتلععم مقهادتقل 0ع 12 هولاع لع 56014

 ةلعدصتقملا2 لع دوه طءلزم مص 105 نكتكاتقممو ال لعدمات6تو دنع 061 0 مطرود وعول

 ةادعطم 205 نانع03 م01 ةدطءع لع اله, ال 131 762 0 كا

 ]0 ةماممععو همصكاصتكلم. 811ءداعدم اههام, ننعلع آ ةدالصممتم لع ]5 2011

 همه06ءاقس لع 12 م1ه23 لع 105 (0ةتنموؤ, معا عم ععاعماع مموتطا ءمعمأع هل 51810 1.
 0 لللال

 (40) الفلشالا ل. “ آه ةعرا ءان]أا ال68 تل ذل - قخهلةلالق “ , لآ » (0ةصاقتمب 111, 1982, 279 55,

 (41/ ةعوطنوم انوافيتعم طادعتمدمأ , هقمعامم 1354 د ةلعادماوب 8401/1810, ظل 84دقسل دصعلن عمل , ص186 - 7
 (42) 38401111810, !ل., مص.144 - 6, 149 - 52, 16-7.

 (43) ةانمعقب

 (44) هل 1101151 - 12يكمفؤص رم. 27 ٠ طقطاف لع عقهقمم 1!ةهقع زل طمالمم ةد امك ةاعرئقك, 3هاعق ]هه لعطعكدم طتةلقاعمقم - لع ادق ونانع 6

 طقإل سمات وك طقعتم عآ ممتع, همدم ءد 18 ةموعق كلواتقت18- 0111/1811. , " ظماسللمعك لع 1همهدتستتق 31ةمل نا ءدق : 18 ”يماسعلا صقل" 7

 1 عن " , 8 ءولمام لعام ظزطلل عمور 4مععطتعم رن ة84دمعم لعأ ميصاسست دام لع 81ه, 2/11, 1948, مم.172-9

 (435) 1[1مةاموزد رلق ل ةصغق ا ممع 0آ11/ 181 , 1لل5أهدكشب 63, 14555. 5هطرع ]هع مماسمعوم مهل ءععأهدعق, 4ةلعاتم لقغم زا هم ععومأاع ةو وزد

 13121لهدمهملمر, 8., ؟ءعغملم لع معو (ععاسم [ةذودهسم ٠ !!1تقانلرا ةصقن ا. 4مم. اكقلعأل, 1990, مم.15, 208 - 9 , 3.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0-0-2 ل ا ع حم مس م هس ع سنع عم

 لمصلع 105 ةم0165, 0650م صتتإل ؟ةقق035  مه25مءعانالةك, 1ءقلتسقم 028 56236 0
 16مم 6 0361 ههمم دهطنع 105 ةاعمسعمام5 لع ل55 عدو م0016 ندع ءقاتصقم 2606535105 م22 8
 هرعتماعمعأو لع انته م0ط13ءاقم. 51 ه1 2285 171181 65 61 38118, 2160150 تق 160010661 6 ا
 وزعممتع نع ةطاتصلقصاع ءم ءالق, زن هم ملصعأمأم زله 260651030 06 6و0: ةننتو 00
 مدعو هطاعمعتاق, مانع5 3ةةصق ©0ةقع13, م08 ءزعامم]م, طق مانعقأم 0ع ععاذعالع 06, ال ةم11ع206 هل
 3كم نانع 205 0ءاتم8, 10 ماةطمعتم 65 61 2عاتق, زن 8 00056ءاتعم عاق, ءأ 6160

 ااتطقتممم. ]2 160 0303215 ةانط ا عمت ع05 56ر12 1123 0118202 0 مووزمرز مر

 -8واو 16011 هطاعصءأ ند لعا اكوتتلو ءاعصعمام ه5 ه5مععامل سصعماع ططم0118216 23
 كان102121622-020 ناتع واق همانتعوأاه 2 :ةولكاتع 1282805 م6120005 لع 35علل0. 835, 50[ 0
 ردتكتسم, 1عواتاأاه هطانعملم عوموصاتجمم انت ؟ءعاتاقتت ةانستمتكاك0 0ع 7/1665 ه2 دانا 0

 ست ع0126غ0, لعدم لعأ ةزواعسمم ةاتاقتلاننعم م10م16 0ع 135 لات020ع5 0ع 18 0+

 -3435 ]2 1مم عماستعأاتت2 1هل15معوققط]م طاتطو لاتع هتعوت13. 31 م38 18 ءاقم2َ 8
 مملعرممو ؟ةعمدكأتادتع مئاتعطم 0ع 10 وانع ظنع ءآ 2300181023 660101160, 5010 95

 ةمرمدتس ةعاممع5 م8352 15 ةم0هل1مس1, زن م32 هال هم 5010 طغتم05 لع 09535305 2 10 م0600
 م05 :عواقس طتمأمتو قون 2006010 ع1و هد ءآ ةسطلام 16م1008ل, زلم ل36 © 101015مع059016 ءآ
 ىمرسماعصعمأم لع 1م ننع 5ع طق عوورتتم لع مهققعت2 8606131 0 م38 005 985 لع 1
 عمم عتوكأو ك1 ةطدتعو ةقموتم]18. 005 000, 51 10 قانع 20206205 06] مءع000 قكاتقمم 6
 دكا 62219 06 105 ممانكاتا ص ةتتعك, ةوامو, عاد قسطأم, طتطتعممو لع قسطتمع ةعمقكاطا ءوصعطأع 10

 0116 5ع 2013010.

 - 13 واط 3مم 2021653 -2 هعععمولقفس 06 105 ةمع]3585 06 20:0176ءطقتستعتام 5
 زماعموتلم 0 711136- طم لعطأق مودععت طدزم ءآ 1صمعتتم نص ةزكاعمف 3قرقتأ0 ةللنإل 06011200,
 ون -مءواتم دع طق ةعمانعقام- 21 مممم5 هم 103 ان1انض05 62005 6 13 لمدمت 3ع 8
 لعطأو موقدت نم م6000 0ع هعم10امعانصم 28 متلتتس عتاقعأف, 00206 تل 20235 5
 لووك هعمألدك عفمفطو اعمعمم هآ] مهقامرعم. آه ام تاةقسصتعم 120166 عد
 ةلتط عمم زل 20عز 01 32م10:ةعطقست عدأم 0ع 135 همرهتعماعم 0ع 28118 ا' 13 120011601611, 612 5

 111 عوتعو, 061 كاتآ1ا170 116517970

 113019 20116 8 2010قأ6, ك0ما00 506601622 518105 65, ملصعت متقطو ؟ مالهم عدا ءآ
 لورصتستم لع] رممهتع طهزور ةذص ناتع طقمأف 32012 م05ءقتم05 2111 0205 لع طقطتل 1 (هع162 م01 5

 رماتكات] صح هع5 مه 0ةطعودك. ةذم ءممطةععم, 06506 ءأ ةذعأم 111 205 1002005 2 11105
 20035 م1800 هومءم16 5ةلكةمققز 21300116 53560205 0ع ءقأع هدام و هأاتقك 5
 ةملق]ند1 هد, ؟ةواتلاه ةصمموتطاع 5قطع د1 زله لات ةم1ع 21065[: 60068 6 0عطأ12 211110116 65

 م10م10 06 5 م02 مو

 123035 ]135 همه011مم65 ل6] امهعممر, زن هل زوما لع هاتم5 !نوقععق, 16علعم 5هئ18 ءأ
 لمدصتسام ل61 هعيعول مدعو مقص © 2022زء. 5ءواتم 721196, تقم ال 0عمط203 00ا3م2682 5

 كدللعت ل معوعلكؤ لم هاهم انِمع لع قابوصاعك نبع عآ ع10ز ةان0انع ىان مدفعا نع !ردموءاقهأمر هب 1ءزوهلف مم 16 طتتم اناث هودرمم :ءةعاناقت (38) كاع ةتامو, ةد الةملم5 اههطفزمعر ذه طابعا لع مقهتكا كام 8 زدومءاقمس أه 0عأ ةقانقب م18 3 انه ةكعدأ 320060, ال طق ذدقادأت0ه عد ءؤطصع ا
 (39) مممعأع له ءم_ع] ظبعرعمر (06عرم0مق نانع ]38 الالة 5 امد ممر مءاسممو العم د 1233 - معءطتاو ز11ث( ينعم ةلوعزهدقت, ن1, 5ة0 عطقمإ ةعاروت ةمغ0 : 51 1 1ةصم عمم عقر دام لع 180:30, 1990,

 0هدتسعمر, 1353.7 طأق - .
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 0 الا اول ا ا قا دام قل اا ا ع الم حام طلت, هك 13110 81050

 مصمم 35136ةلعد 1053 لت عرعمأاعد عئاتط05 06 0عانم3ع1672 0116 11223 06616202 5
 متت م:ع201005 م02 كتءاتتام ةلعاتمم. ةذط ةاططةعقعو, طقفأف ةآ 20202061210 560109 3

11 1101131011 

 طم زوضمام, ةاعصماع 0ع0أ6 دع ةيضسفطقل ع1 لعأ هعرتم لع وص خصلت نذر عد م1020 3 8
 مق موانتق, م05151عصعماع مالصعأمو] ة51ع2غ0 0ع 105 252028418663. ]25 60213610265 طقتن
 2205200, 1طعآ1ات50, 6)06غ05 ال ةزانقع 120162001ع5 0ع همدد10ءعموهط61ع 0اعمعقأةت, ةطاتع 105 اع

 لعواقعدنت 135 م1عع130هه ماع2وك لع 5ةدضقتتف. 1ةصطاعت 5ع مقمتت[عدنأم 13 1055
 مجلد ءءاف» ةعانتتعمو م3013, إ' ةموتععت عمم 019تاكوق 05ا1660102ع5 151ةط21235 -

 لعدماتق5 3035)12 م0 ه] طلاتكم تقلكاتقمم-, نا1غ عاق 65ا135 15 مان]32723 06 تقأع هءاتتعال
21 

 -011561 1600 8ع ان23 0118 مانإل 132019, :ةاعععماع 2 8 م3101 11101
 0 1هوزلث5300, معمم لع ءآ1م طم طعصتم5 ة2ع0م2175200 031605 21 م3538 32165 ط1 3
 063م6“ 357 توعوصعماع طنط لع نطتءوندو 2 1هموصاع لعا م0016, زل 131 762 83
 011101 همم ان23 م0ط]1ةءاؤد, 31 م316ععت ©2025106هطاع, 0ع 15 ونانع 5ع طقت طق11200 5
 عر هآ] طقم لع كقصأت 380, 105 هانتقلعخ اقتطأقات 502 2005[607 م01: 12 521118113 هةكأع]اةتتق 06 8

 هةللع لعإ ظومعزم, ةصاعد ][1ةنتص202 “لع 12 معلتمق"'

 - '[ةس طاقات ع5 ماعداتطتتم]ع نانع معتم ةطعنن علقت هكععاتل05 5008م نأ طوققسعم 011812810
 مااطتعا مول 1عوعاتتت 06 3عانقق 06 18 م6و1658 ك0.

 - "1 هم 1ص م0:امصاع 1ع 13 همةمكأ 60 ءاءاموتملا035, 02 م1053 01عيمعمأاع هآ1 50م ملمعتمول
 5ع ءهمع]13906 3 ةمامدععد ءاد 10 نانع لعومام65 أدع م1323 لع هوم 52172002 0 لع 12 1118: ©5

 لععأك, نعجه لع 13 وننع 5ءتكه 5231103 مصمعامومل لع 15 'طمعلتستللق”'. طا0060 عئوات'ن

 20015 00 510, زئ3 000020620200 0]52 105 سلكته 0من, عد 13 عقم ةتعي]قضق02 0ع 153 8
 06م موزو"

 -7]170عطتم5 31 ماتطأم ةماعذ 3110100: 7 ءرءلداتعرنمم 235 5320ا31185 0116 18 2033/01 0

 كةلقأ2 1121127 خا عاتص 310101 و هيو عقلها جاع 2100180 ءات 5652132135, ةلتتتواتع م3566 16 ع0

 ةلصستأتع 0أ35 ؟ةعاقك. 0123 12 متضعأمو1 061 ءمدوصعطع مائ00 ةىاقت هن 105 ةههطةلعؤر 0206

 101680 5و0 531132001. ذ معووت 06 10 هتع1ل0 م كفعاأ05 068160163 م0مان1363, 10 نان6 16512 عه

 [ةطرلعم ؟ةكاطاع لع ةدص 811ءم]145 مم 002عدممملع 2 عجوادتلا 21عانطق, ةذصم 8 06

 200635, مع10 7 ظدع ةدع ءآ] !صعدتن لعا عصمام مةصعأموا لع 15 ممودعقو هعلتصسم# 181 762,

 مز0 اععا005 0112 اغعمأ13, 5385203 ء2 105 ؟عوز05 م:عوعصتعو هه 10 نقاتع 106 هقتمأق, 0116 95

 لع ءاوطهرقع طوماةصاع ةصاعد لع لعقعم لعمال عم ماطاتعم.

 3.4. آ.05 55

 - الد هنعاعم انءطوضم لع كعرتتذ ءةدتلق0 50 ه5 مصععطتطاع دذط انققك

 همه01ممعد مقطتتةلعك ندع ممولطزلتلعم وان ةانطوأقأعمعأهب )' دطقك ةد عآ همصاعتجم اذاقتمصتعمر

 (335) 11د (هدتهر مم.341- 2 .

 (36) ف فلراراتال 0, 81 هك. 5هطوف ]1م هنكفلاقب اقصتطاقم دهد انانآذك 15د نهطوزمو لع هعاسعممعر ل61 وانع !نعوم نع هتأق انهم ةد مقعات هنآةعر
 070001510 00 16017 هل 7
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 2-2 2 ل ل ل سس ع ا

 -ال, 5 مقح ل1512 ه عام .هعمطفال] عقم, 12087015 ةقمقعأ0 ..., ل 20120811226216, 2630

 ءايعاتتام ةنتاتتة]1200. آط35 62035, 105 20005, 105 طة205, 105 2116705
 همد52872005 32 105 لتئاتسامد معطعواعتعو م1ععاققط ةانمعرتم# دانمعت1 عن. ظت هآأ قكم
 30160, ع1 م20ط]عان 2 5ع 630176212 همن 12 اعمتتو, )2 2201قمدقلب لع همم ل 0115م“

 مماسمصعت معملسعأتم ةسسعقلا 300, قلسسلعمفب ةءوسصلم ممم عاتم, 11ءلتصسقب و كسول كب

 -3135 185 6722252010065 06 12 06ع203 0ع 105 80 طقص طتموانقل0 نتنع 10 ةتعمط 200 06 8
 دعوانا 0ع2عو ه5 هيتكاتقسمز آل 510018ع 128 معواتطظأام: * 00 م05ء9ل6 لعاعمكدك 18 معلتسم

121211167 

 - وأم ه5 ءجتعتقل, مانلعد 51 5ع طق 06203553200 12 ء>ءلواعمءأم لع ممطاق عفن ؟نعرق 0ع 95
 مس عامو رطاتتمو5“ , 2م, عم ملصعأمأ0, 20 لعام طقطعتن ططقق نانع عا مالسصعت" 1ععاطقأم, 6

 01160352 عاتتز705 06 131 (ةماعق 612 51 101“

 - ل موئ01 06 ]135 ؟عواهات ةعامطع5 0ع ةقطل-ةت-[ةطصقمل 111, زل 001 1820165 8/3 2085
 112قاما 123 هعممتنطع21200 311136210 06 م051200163. ةنه ةمامدعع5 0طقنو 2016123 18 6018
 نع ةزمسسم ع طعصتم5و 0ع1كعمل0100, لع اتصف م6ولا0658 10260118, 13 ءانهل 23512 2608100 مقتتع ع

 ءوأمو ع1ععاتك05 010 5ان 101113112

 -آ0 511165153 18 طاتق]12 هد عآ انقل نتطقصمر, كمت خ23 500209 ةتءاغعلم# لانع 06و65 5ع
 نةموأ 01100 ءاذ 135 ءمللعد لع دوم لاتقسم زل 0ع 5650165 06 اراتهؤال, ال كمت ان2 16015100 عا

 معمم عاأتم نانع عموم م01 ءآ مم لعا مكستأتحتم 6ةتكفمعم 0ع 13 ءهللع 0م

 -81135, 51 20 0ةكاققع ع ةمقل1515 ع1 ماقمم, 5ءملقنت 0عاعتنطمتصسقم 65 105 21132803, لانع 6

 1ن5ءااقتت م01 10ءدلتجدعاةم اذ انتل طتقتلم هلعات10: تهاتط0 لعتتتتكلو عد 12 مهنا 0
 5326280 ها 1648: كتم1عضأم5 م01[ءاع5 عا 13 م1853 06 13 71113, 005 76عع5 3م33621005, حق
 066203 0ع 1940 زن عج 1980: ؟عوام5 م3:ءامل طصعمأع 0620011005 طقعع عمم5 لع انعاطاع ةقمو هم

 13 ههللع لع 5ةقورعو لع آس

 -آ3 معواتعأتام هكنان080 ؟عدات] 2113 انت 3530100 2 هت عماع لع 12 كات020613, هل ن6
 11 ععرتقتم ءااع 16201 0116 13 06 ةوأه, 0116 م0566 00م2 568ان51030 005 ما0عما35 31 226205 -
 3160650135 06 135 تاكا قنتةك 065202 9١ 0ع 002021 ةجعهت-, هل صقل 06 انك ما12123165 5.
 طمرعم ع] همعماستعمام 0ع 125 ممط12عاقمم ىاعانتف 106216 ز' م1010 0116021501 1058 35
 امقاتكل1 كل عما ع5. آه همدقاتتععاقط 0ع 13 متتتقلام هكماتقممو لعاعدتمم ءآأ 20عاقضنم 06 5
 2012ةلع5, ال 31 طقطعو ةتتصع21200 )2 عا 15 ؟ة5ع 151ةلطقع2 105 ء1ععاتل05 ءاءاكقتتا118005 ء ل15
 ءماتكم1103200 13 ةواماتعأات13 انطة23 86261203 م01 ةوام5ؤ, دع م[عموق6 ءآأ هقصتصم م02 ءأ

 017100 لعا :ععامنم اماعتسمسعل10 ه "طعلتستللف*.

3.3 

 -© هرم 5ع طق ل1عطم, واع ؟:ععلتطأم 20 ه28ا10هط6 2 13 10311030 0ع طقطأ اة طاعوز 51 06506 ان
 ملمعتمأ0 5ع داتم006 م012عامصم 21 ةرءعئ017 0غ 15 مهلصعتتو 1م1118113, 65 1681620 0

 (02) ةماتصعأ 203 ملم عمم 6(62 ممع 1مم, ظ., آهن رهسلاهق زن اوقف (ممءو.م., !4ولعل, 1945, 0]ن1ا/ لا, هل كاب مه.2/79 - 358, 8
 لععوسمآ]5 ةسص]ت ةتن عطا 6.

 (33) آمأنق,
 (34) قل ة]يآرآت10, هذ. كأن, مم,28 - 9 . 101810, آصمم رصتتهل]هق , رص .186 , ةداقغ 0اةقر ع5 نانتعال ملتلعتم ةقانتعأق ]12 120:18 لعأ :ةعاطنم

 زئاعنس عءلتح, 1 ةعاتسمدتم زد عمزجأمداؤطأو جه قهكلمر مايعمأمم : هممقكأ0ةىوط]و ةةعام» لع مهسسولاو ةمقعععزلم هأ ةللزكل ققكع انطق ظانعألم
 عهد 1975 - 6,
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 00 ا اا ا املا, نفخ 5111-10 50

 سما ةجةستعمام ء] ممداعتتم# لع 12 1ع1اموزد لع 5ةصاف 31ةعلو. ا0علع 50م026156 ونادع ءآ اعدتمل0
 اكاةسصتعم ماتلم 3مم ععاطقم زن معز هدة انه مااننالا/2 1816512 7151801169 ن6 )8 م05ءزل6 8
 رمتكال 2 3090هعا1نم. 56 طقتلة تمل ءد (1650م035 76508105 01016 م0013 م611626061 8 8
 تااتسق, 245 هتمعاتصم 0ع 12 »ع2وانأأا3, ةاّثق 516200 ةداق متقق مىةد>لصف عم ءآ انعتمم0. 0
 1ةلئاقم, دلص ةممطقتعم, 0هماد100ع5 0ع ن6 356 2م1019600ط6 ةان ةهقاق016112 م3282 18 8

 هتكاتقمفل 7

 -10002 122028516 ع5 12 لع 51 عوام 122010118 ادع 12 اًنطتعت 06 18 3163238: 181 762 51, 610
 10 0ع 13 هلتتل20: ةتتا 01:65 223: 06 631216 ععال 123 6189202 هاأ12 0ع 5ةطخانقنا05 5
 مدعو 8لورتم 290 طع نع مم نع 5015 عد 13 ممطاةعاقم ل 1عابه (ءواتسمصتم 0ع 1089 ءم وع
 م11 هان50 1771 020623 ل36 56 2602 ال23 1067011112 م3953 أ هاتاأم هتتكاتقل0 ا 20116113 5
 162عم050101518035 عاد نانع ءانتواعم ططقق ال 8420110 ماتت عد 12 2ةطمل28 06 51605 120035. 8و عا
 نانع ص05 0عانمو اعرتمام ات م0ءامطأعر مانعق, 3عواتم 101151-31, عد ك1 5ع ءعاعط71252 18 ]058 5

160 

 -000 هع ءمصكأ0عمفمط]عر مه2 ان08 21632358, ء] ؟ععلصأم 36ةع300, ؟عوانلاه 25031
 نان, م01 18202 06 ه5مدعأتم, كقغلم5 عومدعأ105 05)226 56 نطا1عدعمم ةنع12. 8105 :عاعارتتصمم5 8
 2051111030 لع نص ةلطوعقت, 01ه علاع 503 عاتت0ل2 م0 ممول طواف 50م611116 0
 1عوعاكلو 3821019 ) عقت20عمئ دع ةمم]ة2ةقتو, ءماتا18113 31 ءققاتلام )ل 2 15 ةطاتكقل1ق, هن 10 ناتع
 لعدم قود ءمرمتتست ءداع 56 ]1 ذ00 2 ععور عم عم05 لع 15 ةعاتقل ماش 0ع (0عماع, 00206 85
 اناانمم5 350305 ةعوتعم]ةنعلعم5 طقس ء710لعمع1200 ةملتعتم5 لع لت5معمدم مهطاطسصتعمام

110 

 -اخرر هأعم ةجقمأولم 5ع اموعقمطاعاوم 105 ةلسقماعد ءياع0565 2 15 ةلصتت0لعمقب لانع

 ةكعزئات ةكتقم 13 10181623 لع كانك ططاتتم5. طاعلتقأع م0515111030 0ع ؟ةعقك مسعد 2]طوسومقكر
 معجم 12 00ءاتتتع21203 )' ططقق ؟ةنتط0353 56:12 18 0ع 8ادم عانعو, نانع نعملع ه نطتعدعوع ةهطتع ءآ

 انقسم مقل لع 12 ههللع لع 5هعمزتق. فلودتق 0152 ام21ع 0ع 3عا303 هذ 0عامءاه032 ممن
 وطور ]ويم

 3.2. ”71ءلنصأل13* 0

 -ظا عممهلم لع روان علقم لع انصح م0هط]ةعامم اكاقصتعو -عم م20عع3م طقملقسعماع

 ءممقت2200 همم هتآذتتقك همعمأقلعد زل رطعلتاعم ةمعمم- دع ؟ءاقعتممم , ءاح ]35 وانع انعمعم اهل

 013 عمق, همه 511 2322050320 م33 ةاتمءا1ةمع ه1 معتم مدم6] لع ؟مءاع1ه2 زن لعووسما]ةنن نانو

 طتصعأهمعك 06 ماعدق ط3لاتئع2 كتله لةصق آم 21عقجقطو, 12 ةع2ممواتك, دود طتعأعمو متنا اة معو

 همر كعرامم 032 ءاعزلكاتعقك انتطفصقم 67010 عامه3035 ناتع 50ءعمدمقس ]ه5 لعا معتم هةقاتللمر

 معلم ه5 م1عمأكم ان 01)23 ؟01انطتعات هه 105 56عام عمق هعمهفستعم5 -دصلمس عماقتس داع

 5ععاتط 0310 ال (عنعاقمتم- مدقق هداعماقم نا ؟ةصعم لع كسلقهل, لع طعلتصقب
 0 ا

 (27) اه مفك 09 ءلمدقر ةلتهوانع الق لتككتاتلة, 13 لع 15 و. خلسعد لع 15 1([هءعدجب “ آه مءاسقتانالو 1عاممتو لع 3دصاق !ادعتد لع 1 خلص عرق

 (هعاععمر علما سعأفسر اهقهكك عدة عافد زن لمعاس ماقد لع 15 زعاءوته ممقك ةهاتنون لع ]و ئ115 لع لعل ) “ , ]نه ةلسسقعمم رب هلت

 مم.71 - 121. خ1 :ةكام مدقم 1سممواقماع ءق اندق !ةمالقي مععطوطا ةددعماع د1 عمانءقب طمون مععلتلق, 0من طتتت عادم 0ع 105 قانا 85 5

 ععمانصعأة لم جه هبعدانو امام ءاقعاؤم : 51011118110, 11 4هلمل جعلت ء؟هل , ص0. 42 - 5

 (28) 54. لهر ظمأ 8مواذقب ةد دان مملعوعأم مقتذ ءآ ءمروعمودم آه يصفق عزو 06 ر هك ةوسم هم ءآ تتطوصتحمم ذداقسصتعم رب
 رد علل( عمعفصعمب 1990, عم معمعومم لع زتممععقأ نم

 (29) 81 لههترمعمام ةع ءععمعع ءم 0هدهماءدر عجمطاه عاقب م.115 , ةآب - 1101151, 0«هعتشكاهب عل. 1ةننطقتأ آ, 2ةعلق, 1840, م,
 (30) الذل . ظ, 8.

 (031) 0. هلاب
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا ماا ا تا وربو كومو كيد ولا طي اطل هاواو دب 2و مك بن وع هسا داق

 -85 ءمرماتم عم 135 21عدهجقهطةم اذا ةصتعوم هانزنم 6100 نتطقسم 5غ 21323 همه ءآ 0عأ 1ةوأام
 لع 13 كان020 انه ةداتقت0300 ااةتتم هعمه00 ) «ممتم]عز0, زل ةقك هن هلععأم 001112 6011 علقم
 مدع لع 13 ةلصتتلعمم طققأف لمه0ع 505 طه 5100 م0515016 :ععمضواتتتك10. 2620 20 طه لع
 ه]تلقعدع ونتع 842060 طقطأو ىددتعتلو مصمم 21635353 طقهااتتقل, 221017عاطقتلم0 5
 همدملتممعد لعا (ةهعممز ةهعاتتكم, طاتعاق مةقاع لع 12 كانل20612 5ع ط211303 2 213761 21101

 نادع 12 م0560: هكن020 هال, زن د عالم عا مقكتقض عؤات ءمض 101600 5 رز لور ملل

 طم هول, 20 65 06 ءاتدقمتت ندع 60511612 ةتطماتم هدمدعت0 065مع]300 ةماتع 8
 101161628 زن هآ] هوقعتلم, ءواع اعاكعم0 ةطةتتكقتتع200, نائ6ع 515105 طتقك [ة80ع 11ةطتقعاقلطل 5
 هةقاعا]قةصم5 (تةصمم لعأ عقل, عاتق ان2ث2 5006111216 لع ةعواتتل20, ه5مععأع 0ع م1323 06 85
 هرعامرتتم1 لعأ خم]1ءقجمت, 51116203 م01 انت 310إل0 نا36 65ه 50عا11558] لعا1 طلانإل 11:0م0اقضأع 061
 فمتعمقلب وانغ 5ع 12200119 م01 5697603 0)69 12 تن3118 ز' ناتع 561912 06 توته. 51

 ه0 ]انع10 لعوعطت ط0ع2ط3 م01 عا 1310 06050 د 0116عع1011 116 5

 -205612 12 ةلقتا10628 105 ء1قم2062105 همطتات765 2 1285 5051ةعامدع5د 101523035 0ع كد
 1كاقتن] ع3. ونه 620م6745, 0111505 06 38113 236013165: 20 5010 ءآ اهله, ندع 30ة56عاه 1

 10550, وذصم, 21 طعطمو, 0150 0116 ؟6عمز13 ه1 5عهعام» 5عئ010طق1 لع 12 ءاتل20ع19 ا مم
 هعزعوتم 3 1 نعم لع خلك ععدب 061 قانع طقتن 2ع220138 عد 13 010ءدعتاهعاقم 6عز0 2601من

 ل نانغ طق 3م31:60100 ءاذ 120061235 2105062010265 3106016 ع

 - عملو ةقتستمال0 51105 م3122 ةلصت ةععمقت هآ «عمعدل مدصتقعوط]ع -ءانزلم ؟ععاتع00, خ31

 ماعم: ءاملم, ل35 ماع 2 1عزتعدل35ك 50516 ع1 ههتععم 0ع 12 م0128 “'ةلصتت0عم8*- 62 : طموصمو
 73588 مه -1110 56 0118 61 67068 011561828, 0 62-1142: ةلطوع عمود 6 6]1013 م3528 85
 ةمتتطقل65.... ال 022 1520065[ 1201151512 3265321 -ن16ع معقا171513, 210132621803, عدن أ ةطةنكلم
 لع طولقعتم لسعدماع 12 5030 310لويمو 9 م2053 26مل 135 26هعمهو10206عد طقولعوك 0ع ةكاق

 هأن030 متاتتقع. 1133 نانع مع253162 911ه2عو لع طع علو, هقنقماماعت19ه زل, 50516 1000,
 ه83ع1055 ؟عاقعأم23005 هوان هآ هانعتم. 56 7626 همزصم هاه ةعاتكتلد0 مو5عز26 هم عا 200

 هقئاتقمم انه3 عقم مالز ةطقور, 261ع0202 اهل102ط1عص عصام لع 10 اةاقستعم

 -0 118 ءكانعواتقات 65 طةن1 [ةواقتنع 266122 0ع 51 ]25 [عطغاتوق 10ع3ل123085 م0 5
 لعولع ةمءمدتس ةلدسعصأع 1400 ةوطغع أ دعودصلم ةمتمإلم ممعمعأم2200 ءءاكاكقم زله ءا 8
 1ةوع قيوط و26 7318 162005 21110163, 65 زلازل م1063516, ل م3152 205015035 اقتطط16, 6

 لتكعأ] ه5 ميععلموت وأ دع هعم]10أهعمو امتصا عت مأةنط عوام. طص 0)300 لع اهل 16012
 لععأتت وانع هعمعوطم5 56 طقص ةمعممأت 200 ؟ءماتعنمد لع امكاه] ةعاممعو ةلست]ةنعق, ةاتقوانع 6

 165011200 06 عواقهك 2ععوك هع ممعذ 720 5ع طق 0200 ةنثص 2 1 آن ماّثطاتعقب

 -آ3 ةلساتلعنق دهام اع5ع م056زن6ث, 16 علعوتسءماعر, ىاذ 506200118: 31 26205 ا0118. 8
 202301, جناتك 56 ءهمع195986و, زن 135 همتمعإلعماع5 هماهمتممع5 الاعمق> لقملم 00

 (21) 010171819, 1115(هد3هب 307 ود. 5هطعع ءآ ءزعمماه ؛هاعلقسمر 10. 140171180, 84., “ '1ه1 علم : لع اه ةهفصماتق 2 15 كابلقل . 05[ ععهعتر
 همدكاقت غد زن جم م]هعأو “ , 1هاعلم, فسلدل هزم ؟ 101ءلم, قنلمل مسعتتشمل 1988, مم.215 -39

 (22) 8 عم عورممو 10 هدعدعأق] ةد هانتقمأعم ' آه قاسسانل ءعدقب هانله06]ة إل امطماو ؟ .
 (23) 85 تدق لمدة عزؤر خ طءاصق 5(ءداقمست ممن ن] ةيدمطتومو لع '![هأعلم, د ل14, 1. “ 81200 ءدعأ نعام 11 , ظلخلآل, 1886, م. 57.

 (24) 0111/1311, 327 55. 502 لع "1 عرعر عد ءانعالاو 135 هنتر 620538 10عقل)3ءأمدعق لع ةداع انجم نع ةداتتم 8لهانسق (نةسصصاسمممر 1[, هضم
 لع 31هلر0 لع 10و وزوأوو 5111 ع 77 111, 1960 , ةقوزلا

  +1٠آ[مكق, )25(
 (26) 151 3512ل:30 54ءلذععهل , مص. 81, 07
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 ها 1 يا عرب كودو كارا دبا دف ارو كام ما و اب ما 57527 حيفمطعتم, ل51 11:1آ-0 050

 هانععلخ6 ميمو ووو

 * 0الل عن, ممل دان موتاع, :ععموع لع ظيعماعو ةتقطع5 18 مهعدعتعات هم 1غ هلن030 لع
 0لءوامع2005 معاقمم هز ع5, 036 3 ءا13 ةعان01 62م2 3 ع هل الاط30, 10 لاذع اطا0عقأت2 561

 1 عدن طق ط111200 همزنم قضت مق عل0 ع هانم هس مو.

 -طءممدتم 05 ندع هوا اعيموتتف كتعانصمافسعام 5ءا16 لعمل ان ةصعاطأاع 12 اتم 0م13212 لآ
 815020 مسكاتسفس, اه ةعموأط] عد همهم ععماع5و لع م0ط1]0ةعاقم زن ةعوطق ممن 30 0علق5ع عم
 ادم تععاستعمام دمعت عامل ١ لع م عنملعم زن عم 13 م1عدعمعا2 06 انت 12616200 0ع 68

111 

3. [38 1 

3.1. [3 1 

 - 81 ملسعا“ ؟ععاسأم ةصتانتة11200 -إ/ اثدتعم, 5ءواّتص ؟6267205, لا31ةصاآع طققاقساأع انعطتم0
 -1نع عا م0مأ16 لع 13 31635352 0 هأ020ء13, 1علقمأ200 عم انعام 000 0ع 81ن طة 20 1. ض6
 لعممستسمعاؤفم هدتئتسمل - ةدتموانع 20 اًنادتع2ت عد ةلحفصلملادو- * , زن دع نماطط6 ملطتاتت0ع8 :
 15 “"معوربعدم قيمم4' ه, محقق ةزانقاه لهم عداع, 1 'ءاب020عاق”, زن م هاه طعمتمو 600
 مةعامق5 65مععالعقكز انك 1388 5378610138 اد ري 20516110165, 106586 6

 همانطم 2070ءوعاؤم لع 12 لع ععم اناناقت لع 11

 -0 همومك ةهممع ؟عوامد 0ع ةانك ةمات1ةل1ةهك, 0020ع مهتععع لتكاتس عابتتن5ع 18 مهن 1216101
 ةمذلم مدع 8لسطقستت 20, لع ه8 5001 16عمامكأاتتت102 م10مطهط1عاطعصأع مم مطل عت ةطصسقم
 111 نقع 13 ةصءتسوأم» لع عمسصنمم ]1 19 3: 6قأم5 76508105 لقص 1ع 0ع دن ء0ههم01ع1ةم 0ع كد

 انعلتاع, ع10 81203 كمال 1106116 001: 105 1065.

 هذان معمل عأت0 ةرععتمطو 9 122 31 3, ةءواذم ]35 085 ه00116ءاقهق 12601010265, 8 35
 همدمعوستلم لعقمستكاو مص هكا 0121 تعةعاتأت0. 2ودعأو اعد مانعءاقق متلطصعأمةلع5: 7683, لانع
 هظععاو 53103 3 هعءواعم زن ممتع طقعتد 0عأ 210 81ةمتقمةن65: 3006118 كنزتم هماططاع
 065عم20ءعاطم5, 006 0358 ةل طةسقمعم 23001841 0ع 18 ءقهللع 06 5680118, / 0116 116850 95
 هيتماامسم5 [اةطقتمو لع 5ةصاأق 81ةعكقب 15 (عمععتنقب 0ع ةدعمو, دع طاق مانزلت م6خصق هل

 م1423 9١ معملاكه تأ 200650 2 5 01م0 65)2310 0ع] ه02اع. آرهق 0053 م3361, 610
 ممولط ا عرمعم اع امسطتقم ]18 عمععموب مودءعاقس م0:1105 ةسسدللتةقعو, نذ6 5610 ةمعوطأتةتقت05 0

 هد عدم علوم

 -1اةطرت قلم عماعر عآ هعمام نانع قطو ةعملم هل ؟ةلسعأم ؟ظهءاتقعقلم هده ءأ خلعق231. 5

 [هرتصق ملص عت لعطأتم ةعع 12 لع انس ؟ةءاقس عانلم, طقم ؟انعراعطط علاغ 0116300 2 عادت زل 16الةهأعر

 هما ملثم 10161301. ظكاك لت5مهد1 هاف ةنع ؟عمءاتللم ؟6ءعو ط00لئ6303 م01 10و 5

 هيلكاتق ص05, طقكأم 1! ععقتع 31 ةقموعأم زنق طالإل 91821680 لع 18 65022 06 105 ةانداتتقك.
 اما يااا

 015( ب 0ع ورا 3مل عار ظد ةمدق00: لع 1هه ظنمحر ل. زن ء او 82لوزن ءاقملم, ل. له 2., 1ةنكاموتق لع 1 ال115 ز' ©هماع لع 73 لر

 (16) 011 0 هلع . , مرج, 244 وع, 7101/11110, مم.63 - 4 ,
 (17) آم جانع 166 1114 لأن عل ةانق اهقطعزهذ - " ةكدلعل هم ءأ هزعام 211" - هم 1886 , ©. 0117/1318, 1ل., 338 55

 1 0 ل 11071110 31. , “آه ةاوانلعمو, كانلقهلعأق زن ةزردطوا0"' , آنه قلص لعدم 1 200 1993, مج.49 - 0,
 المر

 )20( 101 الا 110:10 11قلل عجول , مه.67 - 75. 10 ,, “ 11م2 لع ]ذه مانعتاقم لع 8كدلسل “ , عد لرشك مسعامم لع 81ه ل, 1988,

 مزت,41 - 60
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ذل ا نادل ااا داماك وات مت ا ا د داو 1 و م وسع

 لدم و زل 81عمهتعو. (00مق دكقص ةواهق 105 11101/12165 105 مهتصعتمولفد هقنععو لع معمعات معاق
 لعولع 13 2020111628: 135 لع 5[ةصتقم ة1عو زن عم هتعو طقطأاقتت ال1560, 06506 ع1 م651000 10108120
 3130231 م01 5115 106186065 105 005 "ةسقلعك , 285 2025106850165 لع 15 212303 ه0 قت 2
 23128028 , زن 8 طعص مذ 209ءزات00 لع 12 هىععاعماع ام 0راقمعأ2 0650 12 201 6مق هعماطتتق لع

 13 ن2 زةتئقتم عالق, 35 131011631 18 طقتتعال 2202185053 066 8 5

 -35030130, 30عمقك, 5ع نطلعوطو ه2 هآ] ماتقأم 5085 هكتاتع13ل 061 تكاتتكو 1865و
 ءهوعوتمتم 208 هم اتم م11511681200 لدعم لعدلع ع1 نانع 3ع 016269 ءأ 0؟تسنتعمأام لع خ0مةقك تأ
 13 2212205 ناتع لتوعتتتكو 21 هانم 1200 لع] 10, زل 50018 0عاععاق# 06ق0ع هحاتعأام ةتتاعد ءآ
 معان عم 31 ؟ععاطتت 185 5628165 0ع 138 طاتت0610585 [11819-0165 نا3ع 5ع 650210هةط٠وص 0ع5دلع 18
 مزعروب ةطاتعطمد (0مةصتتم 05 ؟ةواقتت م3152 لقت 1ع لع ةداه ؟عل, 53201 ةطعمأاع 015مانعد12 0650ع 8
 هم10111623, 8١ 0لعدلع 242020 طقمأو "101600: 1012و, '10ل5عز0ل, 65]811 .... 30هرمؤك 06 5
 ءدانعنمد 06 1؟هءاتكءوعأ5مع5 ةلثط 025658005. ثنا ماتعك,ر 18 مالت 6582 01396 06 5ان
 1طلم01اق 2018 ةقاتتك0م ءال ةواع مدج6أ لع 018, ةمعرعمعلماه00 06دلع هآ 51810 لب هد لان
 -دعواتص طعيسم5و لعسمونة78-00 ةزعملم معلعقلل 12 ه212303 06 011203ئ13013 م8582 5

 7626ان20101635 م01 105 62815118205“

 -طمرعم 15 1260 لع ؟ةعئاقصسعأو 5ع 710 3ءمرجم38203 م01 18 لعاعمقأالةب طلانإت ه2 6
 هور هداه اصم0تءاقمعأم 256مم0ءداغ لع 12 716ز2 215303 ءمرصقمو اله 5ع طق ةظمأا000

 15420110 20 مانعلع همدععءطتعسع دتص ةصاعوت ه1 ةم ه1 واكاعتمو لع لءاعم5و لع 101600,
 رتاقك عاتقت0363, 29000303 م0 هانتقك 201216235 ةعءاتصلةقتقك. فل طقل]ةتنع هذ 26

 ]معو زن زانصغم 2 نعت هطاتققلو لع موقد, ةنع ممععأكم 20هععماققم اتطم0هراقأع عانقت ع1
 اقضأم م3432 5هداعمعت 135 1هعاتعماعك ةعمامعاتلقك همت م3158 ةتتتتقت 138 85

 151 ةتط1 ه5 06 658

 -معمأتم 06 105 »011005 ءم1500105 06 15 عادتقا2 لع 80ه 1ع1 837 نانع 51141 12 16
 لها عمطوئمدلمع مهلضل هلم, ثطسصقل ٠م مةطلقللقلطب ءد 37-936. ظل ءهنققأم ه2
 عموم معامل ةمأغم5 لع دمقك هلع علوم متوب اعمعاممد 12 ءم200108 هعمءلتعامو لع اخفستتم 11 لع
 ]6من ها 932: ةصءعوتستسةل0036 32 50001167 32 105 2161 ةلطلعلاع 51151692005 5
 (01علقصمور, زن مهمطقطا]ةصعسأاع ممر مم لعزدم ةمعست عمو انقك لع 51, طتطو لع ةةعقم 11200

 هنزل 31632353 همر 31120116 31 030غ 20 21000 2266م 30إ0 ءأ ل

 51 هزم ءاعط علام نانع 5ع طه طةع300)2 مدقق تياتعوع عأ مممعنعدم 0غ هواه 104
 ممم عتجو طق هدام عتلم, مهنه 2050205, مهواعرتم» ةم ءآ انعصمم, إل 5ع 898 0
 مممطوهط]عيصمعماع 8 هممكاتطتك 82 م0ط]1ةءعامم لع اطممزاقسعأف ]ل ع0 6 5
 هوطقم11 0300, موقدتتمم 2 105 0303 62 رمقك 2691005 اماعدتمو لع :عمماط]ة عا 35

31161106 13 

 -خلوو مءاعرتسمو 2 نع 81230, دعواتص 39ةصقهط2 عآ ةذعأو 3, ده طق 100 معها ]مقتله 0
 تمون انعدمت لع مدععمانةعاقج لع 135 ععصاعد نانع ةعمجلكدص 2 هنسماتع ءا معمعمأم لعأ 711
 ©هدعمفاقتمس عماف, هل معتتملم لع ممقك ةعانك10ج0 ةص اهل ةعمالم لعطأم 5ءء ءأ ل61 عمطت علم لع
 قارسومسجمتب 15م 1لطقعأ ممو ةنطتصتماعو 1 ج0عأ3 لع ندع ةداع, هل 977, ءمدععمأات6 2001 أ
 عاتعدم لع واذ طاتعوأعد مهقق 022 ةعالاله ءه>«مءعللعاقم, زل ءعلكاعم 12010105 06 0116 0

 02ز ل . نزله 88 8 قلق مك, آه, “ !ةاوسممعد رن 12 باه ناجتلدلم عا ةدمدسم" , 8ماعاتم لعلم لعمل ةعهفعمتم عله 1كتكامتعب
 1960, مم, 235 -

 (13) 340101810, هط. كك, ابر 51 - 6
 (14) طفل, 62-3
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 00000 000 ااا اامطقتال, نم 5111.10 181050

 مهتاتعات ] ةعاط عداع طقعأ3 6أ 20116 0ع 18 ةعالتقل م1012 18-

 -طورم 13 ملمعتمول انقصك[أ مط ةعافط 5غ 010 مد 12 م1عدعقعأ1و ةتقطع. آه عما 0ع لمد
 لاتاتم 0023616 ةلسنأع 18 م0هو1ط111030 لع ندع ءآأ ةمعوماقستعمام هم 12 20293 0ع اتتطاتو
 طهمقطعععدر عمد ؟ةعاطسعم لع 7103 ةعمتطل12308 )' 060102065 ةصاع 1000 31 مه510:6م, 0
 امكات100 ةد 15 طاتكواتعل8 0ع 11 عدتعو 1672005, لع 18عز1 0ععطمو, هد لعام هلام لع 5

 006 2016201 11016عاعط165* 7

 -ظ هأ10 امهتمطأ62 م6506 13 هىععاعماع 125ءرما111030, م01 25311030635 هه 05[65 1265,
 :عااعزم لع 13 طقمأكو اممداتتت عععافم ءعقطعتن ونع 0لعدوممط16 ءم2510عممط] عممعمساع 13 ءاتعتعو لع
 اناع10. ظثصط05 5200905 082005)002 0عءاعزتست 532052 ال2 506650[16 0ع 18 40
 ةهممهةمتعوب طاثخواتعلت 0ع هاتفك مدقق 0ع 7103 ز' م07 هماطقاأ معانتعمأع, 12 ةممةتتعأق2 ع
 "وهمة مم]15” 0 ملثعاعمو لعاعمو]705 2 105 ندع 56 نع ةك]1صلقه00 18 ممطاقعأةنط» 0ع 5
 ةتالعاتم5 100م5 اتةطوت05 0 ةءودتانءطوصم5. طاع 12000351عططعساع 12 320م110 50

 معاد ع2أ200 ةد 10080 18 22 6دعاق 610101.

 -00معزعامتم عاتأع عد 18 همطصقتعام طم3016ق55 هواه ة؟01دعانا 5ع 2150 2185 8
 0عدلع 15 ةعوتصلم متاهل 061 دأعأ10 آ]ئغ م01 ن8 56812 ةلتع2323: 12 1ةعانع0اع 68
 هتلكاتقمق, ناتع 06506 ةهاملععقر, ز/ 35عقا11203 همزذ م1ة235 ؟لعرناعد 12 !1صعه 0ع] طانع8ل, 5ع
 ماقدتمةكق هد 1عمعاتلوق 1معاتتوأممعك, م1ع1طعقعماعاطعلاع م01 12 عتقتت ءهقل2203 ؟هططقتتق-
 01113500 105 مانع[05 0ع (0030ةتتتفمسة- زل م01 13 ءقععاعمأع ءات ان م01 ةصعتق ن0 0ع] ]ةنقنتم8 -

.-13:3 50120516 06 1539765 2 

 -50162205 هلأقتت 00120 56110 29150 13 همصواتتكأام 0ع '1ه]1ةضقمعق, 50516 61 82808
 85303203 م0: ]35 ططتعمأعو 0ع 020050 1 عد 860. ]2 ةلقتتما 0عط316 كتدصلتك ع 06150058, زن 5
 هل165 56 3م1651013105 3 هتعقتت هةقاتلامو5 زن 2 1مرات عدع م0هطاقعامطعت. ظل انتا مالطا" 00
 م31 عععا ةكآ '1ةلقش ةلتعو إل 34320200, 106 , ةلثال 63 511 22006363, 20010161 201 111618 2
 1ةمعم 06 معوتعمقم 01103063 طلال 3565 ةل ءماتقة13 06 650353 7108 انئطقتققمب ةا 18 كتقلم

 ]عع مس عاق, 21 عج 5010 (0هردم]انطتنم 1208312161112 35مععأم كتلة ه0“

 -فحأ مانعو,. 0عوماد6ق5د 0ع 860 - زن دقق م500ةط]ةنصعمأع, ءلاتع 873 9 886, قص لع] عدتنتقأام
 لع ة1تطقستته0 + 22 501 عأ1لم, ند عا هعرتتم لعأ ة]لعؤمقت 0 2ة1ةعأ0ر, ان02 211033118-31 تال 010

 20 ةواع, زن 81ةجتتخ اجو طملتع1200 دان 7102 2100131061216 18118

 -8)2020 52 0300 متعلق لع هفدمم ءا هآ] ءتدلتقماأع 2010ءداع لع ]آه م20مخمعأو لع
 8/1300 20 ةموتعععات ةمعدقم (0م6متت003 8178663 - وذم مملانتعأام 0ع جاعّتم اممهتةصاكوتتمو
 طةلاوم عم, 20 ةتعم ةدات01200-, كم 10 ناتع ةوأق هآقهكم ناتع 13 طاتعالو هلان020 قه هآ مات
 طقلتةماع هم وتع 10موطقم ]35 ةصءدسأةمعف ةككس 1 ومعوووأل) فوانآ 203166 ىان 72101 ق/ ىان
 م10عتعولاله ةطم0ءاقممعأق, اغ2000103 هم انعد 23عام2عو لع اتلهل طماع, ةستقلانع 105 8

 م11206205 ةعقتت ةضاعت1 015 د ءآ انعطتمل

 -آ2 م0516 لع 15 ماتعاتت هلات0ل20 ؟ةدس1أهط2 لع عموم 7310 ةوانواق عاعم. ظل 18 جمضق لع
 همصاقعأم ةداكع 1385 ملط ع7ة5 ةواتطةعامطعك ةعتقصقم زن 12 هاتطعأم 56هلتسصعمامتتق 061 0)19, 56

 ءةرتم]طمدطو ة0عدقق هدقأ ءد تأ ةمتعع 06] اضهقمقاتلم ةهاتع 18[ةمتقمقتعو زن 105 هتقكم5

 (9) 0011761132, طلل, 51 - 1
 (10) 840111810, طلل., 51 5,

 (11) 202 فكضذ 51 فلانا - [114115131/ , ]., “ مو 205 1ك مسن عمك عت 15 ميمالسعأو 0ع 8/30 “ , 1 لمردهلمهم 3ع ظمانلتمو دوهطدتع له
 طووجتمسعتد لع ةلهفسلر 1, 1979, مم, 94 - 7 . 1ل., “آه 1ك1ةرستمعأمد طق معمجتمعأو لع ؟لولمل “ , 11 لهدف لهق.. , 1980, مص,77 -
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د 0 ل اعف ناد هيل حالة وأ كد دق ذو نادال دو هر هدام

 -16م 8ةزالؤنت, 2 نانتعل 0ءطققتم5 ةداه مماتعتق, هاف مقنق هآ ةقو 65100 015

 تقم لوطومس د اعماق م1ه235 لع 18 مدطقتعو مم2م0131653 ز' ءمرقم اسكن مل عوز هن مط عت عأمب 6

 1[ءلعتع 2 5ةماقك عا, '1'ةلقست 38208, 0213358, ”131396دوب 71200, خان عم 7 600

 طاتعلع 5نم026256 ندع ءان8علم ]135 ؟0اهلعدوك مالصعأمةلعؤ, زن 06 مدععزو 1102016321018. 51

 ءممك1لعروسم5د نانع 5ةضاقمك 61, 0213313, ثننعمتق 5ع طقلتقم دماتإل 214203529 طخ لم

 ماعم ءامتكع نانع 135 م001ةعامصعد ططقف اص موراقصاعد لعوما ند لع 1هاعلمر زن مموطةطاعتم ءماع

 030622 لع ىانطل1515102635 621110113165, لفه '181ةطتقم عقر 13139652 9

 -1/135 م05661205 02605 50516 0أتتقك م13235 1061165 زل 5105 ناتع 16طة5جطونط 3

 ءهمم01616ص لع 06ه 102161623. 031'غ 'قطل ء5-1ةلقه, 50١16 ها [1ةمقن عقب 0105, خلك وطلب

 تةمقلعك, 03126 1هلتكف, 2813 13 هانع263 061 1203ه قنة. خل عانت فك تاق للأب 10

 م3108 هأ اع1ععالءادقتأم 0عععمتم 0ع 13 06ءنطق هعمطتتتق 0305 (ءمكوم ماعمم 1 ععمعأق. 010,

 53190 81 9762 15 ميلتطعت8 - )ل همه ؟2وقزالةك- , ءاقم مائعاعمو لع ةمقعتم» ةاطموءاقصعأق, 10

 536622035, طاقق 1820132005 51 505ءاوض اقتت طاقم ان معوادعتم للام.

 -8110 طقعع م200علعر همن مئات لعدعأت 2 15 طمرو لع ةزقكر ةلتص ةوانس 35 ةططعطأاعب ءأ 862 ع

 آستاسعمعأم لعا 8430010 مسكنا طقم. "181 762 طقرتو ننع ةهعاتصقتوو مم ءواقط]ءمء» انطقق

 ةصماتقك كقعات0 50110510865 [ع0518165[121 تهانإلمذ هعداتمو ةعلقمب مقنق ء] [عمتنممم لع 15 ةععبقل

 م10 طصعأقب 1 ةلقطت ةظعور 12189613, 02]' 3غ 'شطقل ها-5كةلقتس زن 781300, هماقصلم مآ توأم 60

 12 زدعتملنعءامط» لع ةوام5و. ل110 00226ل45 ددولعتع نانع, عجموؤو 000, 105 املا

 اقماامسصعماع ةكاعم32005 2 8/1200 عد 105 ةمتعأم5د لغأ لمتصتستم كىمالقمم دءماؤوم 10كم عمو

 105 لعا معتكمل0 مسكداسمم معقم م3183 620520ع5 105 ماث61605 تعج01عئ طقطاوم 0لعدععم0100

 مماةط]عرصعماع لع اصممءاقسعأد - ةلقاتقم, ةهعااتك0, 1885212 06هوةموةتعءألم-, ز هوم طقطأو
 0هءان106 ةمتستمالو ك0

 2.2. 013975 لع 12 اطمهءامصعتا 0ع 733

 112166 ةءوتص 15 هانإت لتظدمقلد عمرو لع 011 طقطسو ممعتلم, انقق ؟ةقمو

 ةقعماقستع 05 م5عالام5 61 نا ةمامرصم ء ذمعااتكم عد 10 نانغ 56218 ان ءقكعم طققنمر1ءور زاتقأم 8

 اند 3220عمث0 مهكاتتق]1, ةدل ان2 228050 طةعهفمعم 35218300 مه ل05 ءماتصقمز 31 طمع, 18

 2213016: 1 دانك, 12 لع ا/1وات11 35. ؟؟لعمع 3ءءعماق700ه5ع مققو نأ هتععم عا م6ه21000 ؟مذ عملم, مد

 10 نانع, 8358 ائ6 م05ءوتم05 ق5 08غم5, ءمهقاتادتعلو ةمدضقعتفم اهعلكو لعدم لعأ م10ععقو

 نانع 11686 0 13 ه1عوعاةت 06 5 0005 211016مو -ا10ز- زاتطأم 2 05)3210 06 ةعانذ 2621
 لعهولع نأ معمكملم ةعلمتمصمسم7)

 -101 762 زله هد 135 مم531061125 06 12 تا2م2 715185002 56 طقم 0200 كتءاتطقاقطعأ ق5 2620

 602061095 نانع طقتت 5201159800 ء] ةحقصعع 0ع ان2ق 660202012 23560131, ز/ ةقكر زاتقنم 38 98

 ةدعمام1عمغ05 0ع م2علمسصتستم 28216015 2 15 هث115 0ع 05 إل ةتتمإلمؤ, طقم 328160100 0 5ع

 طقص ؟180م28122060 م0ط128005 82 هنعرتتج هةلاستو- 815280, 1ةلقطتق ع3, آه © 31618-,
 ل تت

 (0) 18121 841آآ54لل, 0نةدنعم لعأ دلتاع مطلع هطستممس 111 ع - ةاومأ» صانع 1هذ هاو 23 زن 942 ( هل - 3ةطوأغوطتق, ؟) , هل ,

 هقئهعمدق, 1981, 2.193. لولا, ل. : :
 (6) مةلعومقم لع سنع ةاتعدتم زل 0ةلقاعقلاو معئاعمععاقم 3 ]18 همعق لع ]هك تبءزتقك زر 5ةهك قلم, 2 18 اههتعلقق لع ©تعمعقب مهدت دست همه

 هدمت اةل6د “ همررجم '1ةلوك عمو : مرصقععة]ءدر همدصم ة/4ةلعقل : ةآب - 811151, 2ءوعممعتم» , !ةةلضلر, 1901
 (0) 001121182, ل., 1عومطا ةعاقم لع ©همانااه ]د ر»لسععوب آ, 50ةلعل, 197ة, م. 108 -9 .

 (8) 0103171315, 151ل., 20 هك.
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 د 2553 هلا واقول طا ا ا اا ا ا ةلفطألال, 24511110 141050

 2. اذا دامدسصم اولعم © طلواقعأ م,

 2.1. ل1516

 -آظ1 50200 اكافستعم ةس ةمعاقك6 عد هل- 15مم ةلدشلمفز هن لعلك, هآ] دععام# وما عمممو

 هعماتقل 0ع 105 نعد نابع ءدلكاكقت همدصم 0ه2322306مم65 متلتاقنعو ا ةلمتسأاك 8397,

 0لعداتس 3035 8 عولكأتت 105 ةلقوتتعو تقتكاتقمم5 زن 2 ممععماقع ]35 عرشك ةهتعقلمو ةو دن

 اسعاتجكأ مصعد طقعأف 105 معاصم5د لع] ممتع, ]4 موعع وننع م05 00انمو 6100 ةةموعأمل

 ام م0راممعأق, م01 ءاتقضهأم, 3ءعاتت 734105 65 201ءراعم, 128 طقتعو 0ع1 طعم منع ءد

 10100085 0ءوقأمصعو ةعممتتمس0ءمعملذعصأعر زن مهمه ةعطقم ان 210030 0ع 0عوومزطم 051كم 5

 عمطءتمةمتعد ء0م2006ءوعك ةيانتعممم ةصعااتكم ةطا6265 ةط عمو اعمع#“ ةللك ل5

 10021عو-ماتصسءتمدلستعماع, 8قصات 01551, ناتع طهماعمكقم 12ان105 6 7352113)ع طقعأو و
6111 

 - 00130 11680 ؟ءيعط مو, ]12 طقصعتت طقادعقل لع ةواع لتكافام 5وداعتنمم نوه 00001

 (ءةماتقلب نائ6 5ءعوقنق ةتططقق 65 [عول مم عمتع, )8 طقمأم انعرممم5 ةصصتعل03305 8 ىات

 همدوماتتكأ2 م01 فلكمصكم ا/1, 215080 ١ دج لتكاتام مم اتصلوطقم همم قعرسو ءادعالل عقب )3

 -إ ذه امامم0دعلت205 ءد اعماق اقععمسصعماع 06ط36لةق- هدتماأكك قل داع لع] رو 10116120

 ةطلمأتم ةدووعأم 06 2عومفأم 20 00م300 مم كتكاتقمم5 هت هتاتكابا طصقص ع5. ةعو 105 اتآةسصمقؤ, ءآ

 اصدتأع 1م ءمصكاتكتتقم 105 مطتمطأعو, متعامل م3534 105 هانم5ذ 13 12308 ةلصن608 نع, طقكأف

 ة8ةط300 ءآ دأعأم 3, ءآ طانعتم, زل نأ ةدصققعوم طقكك ةلآك ةلعاتطقك 366235 0ع مانعمأع

 702185 76565 م6101035 ز' :ةعومط7ةلقك, لع 18 هتقلعد 19 رطو 126ض101همهلم زا ةسعدعملو ةد

 تكاتقضأم 2 دكان سقما عدتستعمام أنع 5ءما0176لقب ؟عممط]303 هد 940 م01 [1عصقت 2.

 -]ه015ءادناتط16 هقط628 لع 19 ةكةمعو دعلنو نع 101600, طقكأف ونتع فلطقتتت01, 0

 [ةعماتع5 لع 0مععواتكأ 030 ةدنقن 6 عتعدب انتقه1306 هآ عصام مجتاتاوبم 2 51ءلتصةعءاذل. م05

 0متسق مور 20520116 20 همدمأف اق: ةسصعمأع هم تعمم ةلووصقر نانع 812030 ةمعوطعتم - ون

 لعدلع [نعوم, ند 13 م28ءنعد 2056 ةقأع نطق دنطلتج علك [ة1101131 لع طدماقمتع ةطممهءاقصعأ8ب

 0300 6] :ءاتعال6 ودع 116ق6 2 ةلعوصتققت ان ج18 كمعتصمامط و لع دمع 1ه متسعتمو ممط]اطعاقد لع

 ه26030 همم نتع 10مةطقم 105 صضكاتقمم5 31 م01 13 71ك3 2302203 06 © نة 0ةض قطن

 10 متكالت0 006 51106014, 31 206516, همت 1ةلقصم 3063, 606139302 د13 طجغق لها 1ةيعسصم

 -1190510, عن ءاععأم, ءئو ماقحق 61320 ]زن 3 65)0615083 اصمم اقطاعد 56 عم ع6

 دان عمطلعتمم. 011762: خدام 10 م8 ءكقعدسعماع : 20 نع “... رج ممطاملم 1111/7 07116

ارا0 امارصم مجتمع فابممم رزاززمج ل ” جنم نتع ]دعم انمتف ةدعمأع 5هلتسعمام هنلتطتعملا مع
 ى

 ممتص طعع5 لع مقلة 1هقمد ز١ مم م0 6و 0116 ع2 12 كتل20 ؟عوزل01 6ر03, همطاقتل05 م 05

 هةاعطر عم عمطعمم ة0همد: ءآ مقو ةصاتقاتم, مطل فالقط ذطم 8كادطقمسستس 116 782 3031606 م
929 

 (2) الهتلالات, ل, له 3ةداند اعستامرتمل لع له تحدق ةلصحسأ دعسمي ةاملعل, 1986, 310 ود. اظالآ - 59801/182خلب 11, آه

 م مدوتأ كام ال 15 !كدست ةمعلؤد لع ظعمدتم (آكنثامضو لع رسمه 7) , 195 , 32 55,

 )3( معه 18 نايل هأ همكم لعأ ةزداعستم (©ةطاعقل , هع اناثآ 8دجتمد 0ةععاقر خب دان ءا نعمك هم هتامم ١ لع هع سس (نقماتااهم اظل

 لعصمام لع ةعتلب آب 5ةأهندقمسعق, 1983, 111 هد, 110711820 1 فاراظتا, ا. كا ع 11ءلل ىبدهلر 1097 , 51 - 8 , نفق فذترال70

 2018104, آسر ' اهك تانعةأ]ةق لع ة/كدل80.. “ , ظظماسلأ مد لع !ععطتواماو د سغعمامعته 81هلدبتل قدم, 1983, 17 - 8.

 (4) 0111588 ةكألا, ]., 1ك دا هدخو لعا صمسط»ع “ 8كدلرتل" , 1958, 149 - 50 20 5
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"1107 0 [0 

 وانغ ©] 7من زمزم هلاطأم 6[ 1711600,

 07:06 ©)1 165105 71 ىاه ©6050

 م1 ىع»» ءآ :هأه] 01050
 لء ملاعق 0ع 101600”

 2112م135 !ععمقش 0ع 0م 1

 “ 51 ءواقم 0ع 10105 عد 11300”

1.6 10٠ 

 - 002 65005 762505, 201035اه5, زل, 0ه50ع 1انععم, ؟ةطاقق10503, نانع م:عاعتلءات الاكلات
 هود 20 65دك آ1سقعتسةعاؤد, ه1 3842ل30 سدسكاناسصقم 061 518105 11, 131018101213205 8
 ممهعطعتق, زل لع ةوتك]105 (ممصصقتتم5 ه1 كنتم مق ءواق. 0ع "ءةقاتلام ةة70050“ ةنع 8
 مماصعتو زن لعاعسستسةمساع كنم11020 ندع لعقمتم ]ه لئاعمعأو لع هداه مم0]ةعافم 062 8
 رقلنم هدصتسم ةمانع ]35 كزعسوم 9 101600 ء5د زملسلقط1ع, ]إ 205 مهععمع ءأ مقك 20810
 همعوطوعوستعمام مدعم ععمعتم 023غ 105 ملسصعتمد ةثه1مد لع داع متثعاعم اكاقصتعم ع
 ةلح خص لو]ا05, 3 م116205 ]162 عاغ05 لع ةواتك, 200ءقأق, معام اتقان ن1 ط]عر طققع مققق 12 عرفت

 هلت0ق0 ندع 20ق7 ع5 0206103 ةد 1000 ءأ 0

 - نع 81ه ماغج2 هآقكتع هد نأ ةزكاعسو 0ءاعمقألو لع] اطقمع 0 "ةلقععم 846013 نانع
 رمماط1و لعولع 15 ةءودصلو متاقل 0ع 18 م0عمق هعمطتقاا 185 2921 ةصءطقم هتكاتقتقق

 [ةطومقطوم 13 همرئلت116ئ3ب ن8 762 22565208 12 ةعص1ن0لعدموط] 203 مةعاع مصعتل1خهدقل لع 8
 هتعدمو لع] ط7اتعنم. آل ةوامر م01 22085 كتعاتصكاممءقق لع م0016 ععموفلعو ع طتقافلعم
 نيع, ميلسعتم, لعاعممتسةمم» ىان ؟نصلوعاقط ءمددم 1762020683 هسلقل, ]ل نعوم 0
 ةعاتتسات1ة200 ل1ءندوك ةدصعأودع5 5هطءئء ءا1. 181 ءعوبلتملم ةههل نع 20 5010 8
 ىدقأ لعموطأم ماقمو ءايعماع ءمج ه0ة51ه5 زن ممط12005 ةسفطةلعكر لع ءءاعمكاؤد ةلثص 20 طعم
 همدمءعتلمي ةنصم اتم ماتعاعم انعطوتم 0ع 200ءنأم اهسصقتم, 201251200 عد ءآ رمانقلم انة عم

 لع 13 6م0ع8 9 همن نعام 1101 ععاست علام 0610

 - ةتتمواتع 135 ه2039ةعاوهع5 21006016 عزعةك طقم لع لعوعجطلعصم5د مدددعطم لع 10 نانع
 لعوعوجمهعطتمو, 51 مموععرسمو 105 ةاعيمعم(م5 ةنآكعتعماع5د مدعو طقطاقع لع دن لتكمل علقم
 هوموعأول, 0ع ود مما058113, 06 ةلواتمم5 0ع ةان5 ءات]ا905 زل 06 زان 65 1110
 ج21 مدوصقتك : 54 105 ل05 مملصعتمو ؟دعامتعد ةمكاانز عنمم م0062موةسعضاع ةه دن لعوةتمالم
 ءومدعتدل تلات مع, 105 ةعواتصلمد ةمعمدأةتثم» م10105 عما ثم تل نأ 0 هوا انمصم, 00

 طقت] ةنتطمو 861 همصكأ 2 عاقل 0ع ء110 ةد 1056 2.

 - مويممع هممءاتمم طقطاقع د ةداع همهعتع5و لع 13, (21 762, اًنهتنعو ءةمااقهل لع 0
 هننممو ناتع وزعم مع نالم وان مممطتع مئممأم ءم ةعهطع, لع ءوو "ءلسلحل اصممواقماع 0
 هل فصلدتسد, 16ةصاملو ممع عآ صلع 8ةنطقسمت20", همزصم :ءولذاتت مدقق 18 8

 هل-عكنسوبوما 0
 ني ب بع

 (1) 8م زنامط هم-ظمسل هل - انام“ كا. 3ةدعاطعت - خلطمعومت, ©, آش ظكفومقم 31تولست هضم آ, ؟اةب 194.
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم ثورق : سلدنألا ع اواو كم إل د جلاب كاي كن فز كا أ أد 201 تا كح دانا اوجد تح نا اح نحمد

 ةريهشلا ةعلقلا ديردم

 وجنيياب وريتنوم ليونام : روتكدلا

 لوانتي «ريهش يمالسإ رغثك يخيراتلاو يفارغجلا اهراطإ يف ةزرابلا ديردم ةناكم ثحبلا روصي
 : ةددعتملا اهبناوج نم ديردم ةيمهأ هيف بتاكلا

 اهموصخ تاكرحت ةبقارمل ًازكرمو « ةيمالسإلا تاوقلا نيب لصولل ةزمهو تالاصتإلل ًازكرم اهنوك -
 . لامشلا ىف

 دادعتسالل نيدهاجملا دشحل ركرمك ةيلامشلا روغثلا ةيامح يف هرودو مدقتملا اهعقوم ةيمهأ ةسارد -

 . ةيركسع ةمهم ةيأل
 ثيح نم اهرواج امو ةيمالسإلا ديردم نيب هبشلا هجوأل ضرعو ةيمبيقت ةساردب عوضوملا متتخي -

 هذهب ةيداصتقالاو ةيركسعلا و ةيرادإلا تالاجملاب قلعتت ةمهم طاقن لوانتي امك )2 ةكرحلاو ةعسلا

 .ةئيدملا
 18ا1خ101110, 04511110 0

 5م
 آد. ةلةقاتعأ 00 1731م0 /

 ( م8510

 "1طنع مدمعت لعماعأم طع هاناكأقسلتس ع ععم عمم ماطتعمل ةسل طلقأمتعقل داهلانق 01 1130110, ةكه
 رعا1 اطممتجم 1ك]هطمتع طورخ. '1طع تلاعم 107عواتعداع5 اطع ص ممءاقممعع 01 38130:10 آمنه 15

 1731210115 35م6 6ك :

 - ١ 8ءأطع 2 هعراقإ“ 101 همطصتساتا7“ 1 ع20092 22ا7011 ةصل 2 اتمتع 6طعاب معد اطع طآكاقستع
 101ع5 ةق 7611 35 2 عوام كم1 72( ءطتسق 15 ةدعاطتعو اص اطع 0

 - 501091 مع ذاك م1عر10ا05 ةزاكت 2102 220 115 01غ اص م01 ععاتم ع اطع 810طعات م0185, 35 2
 هءعماعو كم. ممطتاتمتم ع طع ةعطاعتت5 (مصابز ةطتلانص) 0 56ه 2عد0إ/ 201 همز طمتاتاهنإل اققاكك.

 -  ©دعاسلتسع ؟بتتط هنن 692108356 هل همطم 3721017 1296و عداه طعاتتععم 1ك ةطمنع
 3130210 دم معاعطماتتتس ع 32عو5 115 ؟ععيومل غ0 ةرعاعطخأم», ةدصعاتمهق, هل انققع. 0
 ذسصموءاممأ 1كدانع5 ؟عاماتسع 0 ةلصتستمام ومنتجع, مئاتنقصت ةصل هعمهمامتع ةكمععأم 02 اطقأ هلال

 ةتثع 2150 015ءاد55عل طإن طع ةطاطمال

 (*) ]11 2عد0لقلم عم 111050118 ز/ ]ماعوك (6ةوهركتم ه 1115(هءاو)ز 8هعامع عد 11105هؤلوإن آعاجقم ((0ءمورةكم ع 1115ام88)
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 ةريهشلا ةعلقلا : ديردم

 وجينياي وريتنوم ليونام روتكدلا

 114101110, ا ش511110 0

 ]د ز11ةمانعأا 110220 7110



 ممم ف ممم ممم م همم همم مم همم مهم دم همع همم ه سمع همم م همس همس هاو هم سس هم مم هاو دع هم مم مح هامسام 15 عمعرءات51 5065 هد ذل - طق

 '1هعمعتنار 11. طوعام# 6. :

 آدعأ 1ة1ة355 هل هتقاتقمتكالم. 82 135 م1635 06 105 هنن 001م5 تعوم مططنعم

 50012165. 8312ءامضمقب 75.

 1 طل عامر شل:

 (60.) "نم ةدتعو اما عدقع”, ند نننصنعو لع خلكصقم 111, ؟016طعأقب ا

 ؟ا7ةللاعب لا :

 “85م5 عم ءا ةأعلم 17111, ءزعمعأام زن 501 م020”. خل- فصلة اتق, 43, 8

 انا ل

 لله 801 5 ا01 1360. 22128023 1
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 ا انا 1أ11100

 اآرموعتر ا. 11011113 :

 “102 راتعالل 30616 105 5ه1عطغتعو, 1611610265 تال 1011280 2 ال1 م6:)10عا1م 06 ةنلقك لع
 طتلقأذمتتم لعا آةافقس''. ظوطنت ل105 لع طاقأمن12 9 ةعوانع10ع13 11601692165, 5-6,

 ما

 "طع طتمأمتقت 04 طع 384هطقس سم علمت 07:مةقاتعذ طه 5مدتم. '1520. لصق. لع 2. ]58

 نرمات ى]005, آ0م200, 1840.44) 8010105 عاتر, 11“

 310: ءردمر الب..ق,. 23518 :

 - 81 م عا عاصم 71518000 0ع '101عل0, 8120110

 - "0ءعدستمة عامر تامل لع 8اجوتتعام ةق 1ه 2ءمتسمواام 10هلعق'. 8لكمقطاتق, 123,

14013 

 7310 عردمر 1711. 2012162 :

 (عل.) 060163 5

 “105 ميتس عاود هكىممتعمم لع 18 ؟:ةعممواتأ5أ3”, عم 80هاعاتص لع ]18 ةعولعسصتو لع 2

,2 ,100 ,111510113 

 2ءمءاسو ل. آط. 0262 :

 (هل.) 0 ةدنعو 3510238356. 2338023 1

 طعوج ءرعوأل 1. 1طع91 :

 [5مهق3 هداتئكاتاصقمسف طقفاف 15 ءهنله لعا 0ةلتكمنم لع 0650008 (1031-711), ءط
 111533 0ع 8دمدقمب 1ا/ لت م01 1. 81811811182 21آةلع, 1201510 7

 ل )0

 هل. ممع 2. لع نمت م1005 : 31عممتته ؟هطتع 18 جباعماتعألقل لع 18 نندتعم
 لعدمسدتم 202 0عا1 34010 1[ ةقاق, 5420110, 0

 1نطعسوب لء:

 10156100100263 آل هماتكءات1 05. 2 ماممؤر, 8120110, 28.

 دوراته عمر آل. 10. :

 “نو مدعسعمام لع 15 هطنو لع 15م 5-21ةططقك (ةذمام 20111) ةهطتع هلحشسل هلت“.
 © نه0ءهئممو5 لع 8151:0123 061 آ5]ًقققر, 5, 7.

 '1طمات؟ عاما آخ

 «“1مو اطعاتتأ 05 065 300165 هال 8ءانوانع 50115 8125ع كاتتعأع'. 1عرتع 5
 مطع1 615, 41, 9.
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 .٠ دعا نكد همام مس عا ل 05: 2 نك هرم نع عرس نجاد هام م هع شب خ04 قابس اك هجم أع مط هادا ع د لع أ ءاهذا# 1162210115101165 ةات ذل - + 5

 - ]8 مان عمتو ة ه1 ةداتععطم لع 01 طءةلاقع عد 12 ةصاتعانع020''. عامك 1 (ن 0 1650
 اصاعممة عام0201 1 ظوانععطم لع 01طةلاقت 1. 2120130,

 طزعطل 1. 1 :

 1: ثكتوانع ]نة عر 2315, 6.

: 100217 .14 

 111560138 06 105 طاتكان] د ةتعد 0ع 85م3. 1, 83661028, 1920.

 دنط] تال, ل. آل. :

 "0ع 8ءءاعدا علام ععض هلأ لعرن [1طعمامعطعم مل طلتصدع]*'. 10202811168 116196163, 20,

1943 

 اناني

 آه 26162000718 ةاد ةلحششلةلاتك لان ةماع عا معهئ000 020 مزنقم 1130110 7

 هدجقل عم ل. :

 آهن هل كضلقلو. (عل. زن اغ20.) ةمنععأ, 889.

 ادت ءلتقت" لو 2, :

 ذأ ثملهلتل5. ظواناتعأتته 321500010ع162 لع نبضه 5016020 1ة1قطستعو هن 00من م
.6 ,831610113 

 لط٠نت خلدة ططقتل :

 هل طاتللقمط 21 ةززنة:3. 80. م0: 8. 1117115. 81 (0ةنق0, 3.

 1طن لط0 ىلا داعممل :

 0 0مودأدأم لع خذكتعو لع] ]هدم زن لع دمتم. 120. 5. ١712 خلع, 701تتعأ 3, 6

 الط٠س ظقطتم :

 - ')لهامم لع ]5م ثمأ 1102 0ع ]25 1ععءاممعد لع 16م 11ةطتط 30عم2ع3 0ع 13 مطوانتكاف

 لع ظومفلتت2 م01 105 3135ء5*'. "120. 31. 151. خلا 10114 هو © 30لتسصمموو لع 11

 0ع ومقتل, 1 4

 - 115318 0ع ةامط300]03: مدقتتنموانأ. 1520. لل 85751 خلاآ], آمنه عطع, 940

 لط> ةل- 01078 :

 11510112 لع 13 ءمطوتمأاف لع 8ظوموقق. 100. 1. 518 آظشخب 5130230, 6

 امم قزاوب ل. آل طع. اللوماتمعت :

 آموق 811 ]/ ائ08 5100835. 1. 835061023, 6.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2 د را وداد ل رف اد انج بان دان اج تن وردم لكك

 "1.05 طهر قطءتنع5د ةم هلحفذمسلهلتتو”. مءعادم لع] طءلسعأت نهم عنعدم [8لاكمومم فكل
 لع ]135 هانآان135 10601661132638. 1. 0180208 7

 “81 ءاعرمعمام طسصصقمم 2016ةك ل عوضم ءد 15 طلقأممم 06 18 وموقف طاتكاتلتل قطه“,

 0130 عرتقن هد لع 12 81ط1106عد 85مه0013 06 '1عاتتقتل, 2, 64.

 "852 ط1 ععارست علام لع عرتممو طتتط©طقنت035 6[7011هكت 1 ءقتت05 ا 12 2عمتممكاتله 15همتعو 2
 12123 06 13 12535101 01151011203118. ذا 1. (002ععووم 1016123210081 06 501

 2010 مفقتعدسمت, (نعاتقتتب

 مل ما0مموز1م 0ع 12 6هئطءمجوعأامم لع هلحفصملهلسو”. آمد ©ةطتعتتت لع 'طكلصت قاع,
8 104- 103 

 اتمام, (2. (©<02215 :

 ظ5أ10105 50 طاع 7121306205 ةد 12 1020 516013. 0131303, 89

 اتكأم, (©. (©<07315ع5 1 1. (202216ع5 (' 351010 :

 “لن عاتوم مع5مععات7وك 501م 15 *عهتعاام 6ءتمطعع لعأ 122 / 740". آوصعمت]تءع هل
 طعماعومتت ]ةعامأم 8هدعط 1 ,0132303 ,1 .113/١

 ءةعا عقم , 1. 10 آهقك :

 - م201310613 2ل115ان1 10 ةقق. له م01126102عه5 2 12 0ءاتستأ [ةع1مم 0 هلح خص ل3115 270
 لع ءاصم عمك ةصلقلت23 26016 ةل), 7420130, 0.

 - ]32 5ه25ءم3:0ع1مم 06 85موققق. ثماتتتاع5 م32 5اذ 6501010”. (نن20عز205 لع

 151010105 م11231205, 2, 6.

 4. ©. (0ط عزم :

 111560112 0ع 15 8وممت ةصاتخات] 223113. 8120110, 190.

 تاطغممتعو ظلعمماتتلم معوطع, 51. (هل.) ءد 38100101261118 0112232186 11150106, 38012018, 11

 8عءالط 4,

 000ععوم 1. :

 "ة/اتمات 23 ز تأ همملع 8د00**. ظوذنتل105 هضاعم5 0ع طققأم13 3580180 65مة5018ب 7,

.3 ,2,3138028 

 0371010, 1. (5]2028عق :

 - "اه ماعز عمع102 06 13 31ةم أ ةطأق 0ع 80عان0ل ها 135 عانعاو5 هأالآ1ع5 عه
 طاوموستم آن1غ612101**. ةعءامح 11 00م عنعذم لع [038(15 0ع خصل هل اتع12 (ع2ل م12258).

 - "8] ممم طلع ؟هتصقتتم 0ع (نعانأو. 106 5عماعتل 110063 2 عال. اناقه, 1990

 -  "ةلوأ35 50512 135 ]م173510065 06 5ه265ءعرنعد ءاد 12 8عاتعو ءاد 6002 06 الكقتعم
 ةثانتعاتم**. نان 20عمص0و5 0ع 12 811106عم ظومدتم12 06 '1عاتقتت, 13-14 6.
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 اد كك د نردد ود مدا ها حاد اننا دب تاك ان اك ماليا كدا ل عاد هداك ءنعش ون 1[ ةصعمءاتو1 50265 ءد ذآ - مصل ةلانك

20011001121 

 م4مط0ءاطاعوعتمتب 7. :

 “31 ةاعيمعمام 201 عمتتعممم ا دان ةم0:1ةعافص 2 13 طقئامتتق مم]كاتعو ال هتاطسسقل لع

 ةلحفملةلتس", 4ةعادع لعأ طلسعت (0همعتعوم طتومدمم فئتتعدصم 06 135 ءنلادستقك
 1001611 ةطعققر 1. (0132209, 7

 ماطمانسمتر 0. 5321162 :

 - ظا [واقمت 0ع ظوموتتو زن هأ 00ع1لعصاع, 8120110 4

 - طم 0200 2 105 هتوعمعك لع] ؟عجلقلتكسلتو. طابعصسأاعك مقتف 12 طتمأمضه طتئممومم
 تاكل طقم لعا 5أ1ع10 17111. 23. ءل., 816205 ثنتعوورو 7.

 41ءورواوسعوي ا[. اقكعساع (110. 7 1عهم) :

 مزقت 81ةجساتق, 5120210, 7 ,

 م1010, ©. :

 "8 ءالطتتم 8/1ةحتك1 عانت”. طقم, 15, 5.

 م1017, ل.

 ظومقتلف هداتع نآ ماتصلم ةماعانم زن عا مجتصلم معلتعتول. 543020, 1988.

 قةمقلدتب ل. 01177 :

 "كم امرصم 2 105 هدتععمعد لع تقماتآلق. هج امممهتستق ةد 2ءا3 عاف هوص 105 ةعقطعو 37

 طعام طعتعو". قلد فمصلةلاتق,ر 38,

 8دجط عرعر لل ال. 231. عا

 5016 105 ه1 ععمع5 503165 لع 15 26عمطوانأتوأ3. 8ةعمعامدقب 1974. 1طوشعو

 8ةعععامدقب 1978 .

 82ىعورشة :

 آه لكنة عأمد م0123 06 105 مادعطاوو لعا همزأغ لع ومقتل هل 13 60003

3 ,811030 

 8افم وسعت ل. 3. :

 للدعم لوعبسعماام ؟ءاعتعمأاع 3 19 طك ةمتفه لع طمعمو عم ام 8ءانعو 6503 ©

 1312120 ثاتنعاتم*. 5نل1 ذم 0ممتع لذ 50هطعتتلام, 1/1182, 2,

 8مهقعطب ل. :

 - "فملماتتعأو 1كاةستعو : ةعوطت ةةعامص زن طعيطعتعم علقم ممانماعو زل 1ع116دلمصعد ءد

 اممم جنم ؟ثعزم اعمل. ةفصلمتات عت آكاهنستعو. عامود زن 8وضتلتمو, 1, 1980,
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 تاءابطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ع1 4 ل ب 2 م م و لو ع د حل 0 ف دم د عاهل 02 22 2 ا رج

 آه (ةتتطاع لعتتمأم طءممطعز عم هوغم5 ةعمواععأتس 1 عدغم5 152 2 دعم لعملانا8, ظل 21505 5ا0-
 0عولزتمؤ, 105 طعمقطعرعم مدمات عام هعكونت عد ه216105 ءماذ0لت055 لع 12 اةمعواقط1 11030 م0112 إ' 50-
 مل هد هلحفملةلاتك. عم, ممر ن2 1200, ةلعيس متع 12 2 عم عمت هعافس ةاصتعمت اص معلتتتله 1224 26-
 انوعأفل انطتاقعأق, 20 0353200 105 ءمأ500105 06 اعمعر اعققععم0ءعمعأق 10عول. 210 06ةاقههاع, 5
 12 ةصامست عامود طعتمطعد لع] 734, لع دم 1200, زن 61 061 742-739, نع ةطوض 2 581032 008 5
 عيمصلعك اتددم1200ع5: 105 هءتكاتقسم5 همعأمذ نانع, 31 ةسمقتم لع 12 060111020 48

 ءمد هأ مملعمز 1ناقسصتعم, 10 عققعأوتت 202501108 )/ ءاناع 061 قال 5.
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 1[ عمم ءاندأ15مع5د ءد ذا - طه قلن

 ههطعدا مط مأب ممت* 8ءاعأر هلأ كليف 7 ةتحكألالت77 02710ع0ط 2701 :!0تن[ الك م1ءرجدت 0115 017ال71-
)53 

00 

 طرت 1031 مغص ممه 105 دتكسص م5 طععطمو, نأ طعم املنعد ةلصم]ءوم عداع انا 010عم 0116-
 مماع ةد عا لعددسمالم لع ]د5 طقخلاة كن "هيمو امد ى[»زمد زثبعتمتا ةجاكاشلم40ك زج هلله ععأ7 هكر
 460 عارسملة اعود عاام ىع مالكأ عمت 0ع 0عانع7 00 عمت 21647 هزت !7/ههأ هال للت 671 31001116 © 1
 عتانوم لع طءرةطورءد هوبا هحامطاءءالم5د طمزو اه ل17 6ععام71 46 التل 2671614... 10621065 106-
 رمزي ع (©07لمطو ءمرت مطلعامامأألج زن /م0لمو زالتالمكر 1018761107011 لالتاك0 6 101600 2410 1/667
 لجمتنم هأآ عجتنمدم لع امد طعرقطعتمو. لكيم هرب 17/ههلل 3ءال هنن هآ زعتانم716 لع هداه ءاالهفم)
 لمع 8هاعطج زر 4طاعأممأأاو هاه مطووو كم امام5 امد ةجهطود لع هلق لماتنك (ىهلنو امك 6
 26708020 ١) ىال 7071167 0], ]6ك 1717 عذ ع6 |ه اتتتامدك4 0277010. لصد 67667 عد ةهطأملا ء1)0-
 عراق 00 توالأ |0كمبك ىالك ]ال672 45, ]ل 1!ةةلع)05 711165 06 ءأل05 لافعا 07 تهت 06766005 601 أ هالة

 ىو 06 ]0 »ع7ى5ءعانعأ67 06 والع لثاعت مز: هطزوأم 0ءدرتاناك 06 ىال 06770107

 31دنتو 1536عا طزعرتم طق 0عوزمعملم ةةمععتملس ماع ان ة85مععأم نانع طقطأق 65هقم200 طقق-
 13 ةطم13 2 1 36م عأ6» لع 105 ةوات010503. ص ءاععام, ءا 'شزطقمع' ل0ءانطعلا2 0116 105 5ع16-
 طعزعو, 32665 06 15 طةتقل]قم استاقكم0 3 105 710116دل2123205 0ع 7/13375ةكنم 12510184110056 13 236ع-
 , 0و تؤمصتعم هتك صقمو 1عواأع ءأ دمتكتتم لهم, ة53016عم00 نانع '' هىزه هك أه 71
 جم آه بهآ ه مهتات» 06 هضلم»»عمد ]مد طعةطعبود لعأ (نعدطم هلمرصاشتم7 ]6 ءمداتساط76 6
 هيه متع ]2 ههطعجمر ىأء200 ةكأ ونالع ع1 م70 ![ءراجم [[عانوطوتت ءآ معام هقدرتم |05 0

 هعابمأ مو“

 لم عمت 200 ةوانك 105 ةعمم ععءاست ءدام5ذ. مل -ةسللسد 5ع مدلل عد 105 0058 95
 ةداعاتت ءاماعد ةد ع] !عقلتم 06 12 037701053 عانغاتته هأكلأ] ءاذ 12 هاته 135 31132235 علقم م10111208-
 معمم اصعداقط 165. آ05 هزكتتم5د م0عم 2 2020 10عم3خمال 0021231 62 652 816112 1911 عمو 12 ءانقل

 105 526 عرتعو تانعات ةلطعلاع 11677 ةعاوم 13 5601 مقل.

 زلم هطوامم أع, اماقا639 38018 16261 ءا2 ك3 ال1 62150010 هه ءأ ءكانه1 56 166]135 00
 هلمهلدل وننع 105 طءممطعععد لع حل فملدلادك دم طقطأاوم 31عقةص27300 1003915 ه١ ع5ادل1م 0ع 2
 5هلعمامعق. 5ع 106853 لع انت عفت 2201912016210 00115111100 م01: انت مانغعاط10 ع3 1034218, 3
 رانك طابز ءنع5 ع طتل 05. ص ةلععام, اد 15 6ةغد113 0عقدت:011203 د 316102 تأ تاقعالو 2001
 لع حل-فصلوتاسو, '1ط1]3عاه 1طصد 5ةلقق, 061016 2 105 ع6 6عنعو زل "عوام 4 هلا لعالم 4 كانك

 201176165 © طآزمك, ©2050 31/6 111 أ ماقكا)م 8هاعأت دع طوطام هل عابالم ه4 طوع“

 طواف ء5 13 01110 تويم 3 636 165م6عا0م )3 006 62 01535 106م[65 5ع طقطاق لع
 طلال مه15102عمزم5 م6210 ةلط ورومز رز ىوىاثأ) . 11 قلم 31دجتطلالل مقئععع 00ءانطط عالاقل 012 ©8-

 1ةعاع15انمو لع ةوامو طءممطعتتعو همطنم مانعطام د م قتعألق همم ىاتك طماتز نون ع طتزو5. 1ع طق-
 هطم, ةعواتم ]5ص ةلحشططوم دع انتتتعةنمصعماع همم مطلقضسةطسصمم 1 0 يلا ع ءةطمطأ ةقمات 5

 مةءاتعقك لع ممم ةلتكمم ةم 105 طعرقطودعد ةععصتقلهد ءد ةلحفسلول نوت

 (03) مةدن عم [81هعجةرسطءع 5

 (54) ]811 1 فلا آآ, م. 4.
 (53) 51.1,1:118110, م. 20, نانع لعكامعق ]5 عله علاق مهقءانعه زةعئإلا 31 ةعكمععام,

 (56) [هنط هل ةسل دلو. 1 جر اعقل. لع ل. 00112 هلال, ةقععار 1889, م. 32 08 18 علب زن 36 06 18 اعدل.
 (57) ةزطمم ة8كدودحسسسق. م. 53 لع آد انذل

 058( 1 1ا2481 11, 48 ر [81/ خلعش]11, مم
 (9) 180 ةتمفق 848: هل ؟كدلاول هل ىلزت ه8 80.11. 2/15'1410, 851 ©ةنعم, 68.
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا ناد كال اناا ناك كندا عا ةصال لاما فك د كن رمساول كعقق لل نوف دو

 21017 ع 61 76 عزتالا)١ عاالك 0051077121 ال0 17071510101 17115 500011 طالك رج! ءطعزتع زمردعكأاا 710001-
 21م١“ ) . طوونعم اعاد عالاع 0ع 10 ندع 5ع 22858 ءاته 0غ م32[051111 6أ م50 06 21063705 ©1ع-

 10611105 11153165 516 عتعو م3158 530101631 61 6010

 ظوام 510ةعا1نم اةتط طاقات 205 13 00ءاناطت عالاقل 01571595 ان عطأعو 8135ع5. 81 'ةقطقم 180977-
 تان” 120168 0116, 00120 00256162012 06 12 062012 ةققطع هم ءأ [10ءاع لع ةخكتتعدر, 105 5616-
 طعزعو 5ع 5051697ةعمص ةاد ة]- ةصلقلات5. 81 هعداتم 0ع 13 دانط1ة7ةعأ6ص دع طقل1353 ةل ![هناع لع 18
 د1عرظم لع 0203م قن03, 00206 ةطاتإنعا13601 0 10313509 2 10005 105 0525653, 61
 ءر 0911619 ل ثمأ01عهو. آب 5051عا/ةعا162 0هقق1026 ان 16م11ععانغ لع 105 ةتئهطعد طقع1و ع] 6250
 0ع 13 >ءمكمكاتلاَةق, 30920058200 لع] 5ل0اع, ه2ءءعمأام ذعدعنم مان65 2111 105 56656263 ءانؤن

985 1116105 

 آ3 ة5ان6127ةعاقم 6ءهممطعع ءاد ةلح ذم لةللتك مزن ه312ءاع1635(15ك 0ع ان 616250 1202011-
 ردتعالام هاون ةمعماع طلعم 0. عقضتخ200. طحوتعاو لع 10 12016300 هد 12 عدع165 06 3
 نى ماتعو 366162 06 نانع 105 56166ء2عى هوانا ةعع212005 ءا1 علعتم2 2 انه ]61غ ق 60300
 همم 15م 8.ل.طض. م02 ها "ةزطقت', مععم ءد 1000 ه3ك0 205 120163 لع ءأ 7101620
 18615 اهنن800 21020 م10م13 3 ةصعاتتقو هكعاتام 8200 0ع 05201213[2 زل 0615012311030 هم 1:ع-

 5مععام 21 20عول تعوم.

 آنه :ةاعاتفم طعمقطعتن طقطأو انتت1200 ءم 135 ؟1ةعلمدعك 0020ع 105 6عرمطءتتعك 1مم هط٠قضص 8
 20330118 621156 105 طلانكا01128265, 65 0ععاك, ةءت 0ةللعأق, ثكام1عور 316303, 50218 ا' 13187618

 8وامؤ ه6 عرعد آمل ةكما انآ عافت ةزةلعلام ههد عا ءانهل 10 ة1ءط ةقوان 0 ع 00

 انت 1021313 7 7 8 انقر ةهأع 15 ةزةنةعافم, ءا 7211 لع خل-فخصسلدطسو, قخطله1مهلتلع 6
 011281[10 61 مق50 06 105 ةانتمو 0ع 8ةلعط ءةواقهط16ع1005 ءاد (نءانأق. آه مطلع 1 6 مقكم
 هو 13 0ع نانع 501312621 60 06 عد جل-فملدتسد لسماع نص 250.215 ولسمو

 161011 6519851621005 62102063 ءال ما عوز وول : 105 طعوعطونعد لععالا عمو ءماممعع5د طقش 0
 انا 206116 363150[065علا0 م2153 181135 5 000

 آم5 طءهئمطعتنعو ةانط]عله005 طقطتقم طقتعأطلت00 طقعأق أ كادت اصاعماةنت00 ةتءمات1 53 2 5
 ةنوطعو لع ة]- خص لولاتك. 5 هواة عمات طتاأأاةنت 0515016 ل طقم لون اععد كنعام05 لع ءز6ن أم 0

 لعزرتماق1 3 105 ة2ةطع5 ءم ىاتذ ع5 مان05[2 18165: 101600, (0050008 ز ثل عععاتهك. '!ةضغم

 ©ةةدتعم 854هدوعوطع مرصع 1م 1لةعأ 205 0ءاقمللقم 105 ؟ع5اتلا2005 71210110505 مةقه 5
 3136ع5 ةص ءةواقهك نعد طقلهللو5ك : ع0 460ءارسمعأتع اللة كوالع 126671011771 27 0ع]1106 1
 رجم رجعت لقافان اكاد عأ4 0طو1 07007 1016م رجعت“ انآ علنا ىعررام)7ا 105 701671067116 0
 01:00ءعاأرمتم هطط ايجطع مجتاتمبتم لمساتاع» لكك عمم (2) ا, هلتمتت عت“ ةاتنممت لت هطوتتا 11061 كلتا
 واله >6 دنع ءلانلك 1711 عج11 01006 هرج عروجنلم بع طعروت ل ا هالمتا عمتاعاتا 09ءا171017 16]-
 ونا, وابأ زا دكانآوتتا ءقطانمتع7+ 0 همزثاراء]ج021067:005 205 ولآ ةللعأدتتا 11010! عأالت)ا و 6760711

 )047 6و 310م هطع, 5.
 (48) ةزاقن“ 81هزروتتقب م. 38 0613 60. 9 48 لع 18

 (49) زق 71هرحوتنمب مرن, 40-39 لع ]18 عل. زن 50-49 0ع ]13 اعقل

 (50) 1811 [طاقلا, 11, م

 (51) 18131 [ط”اطلر آآ1, قت 44.

 (52) ©مةمنعو [11هعقؤسمهطع, 55.
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 اا ا ااا اا اا ااا اا با ا ب اا ا ا احا ام اع ا اع تا ما ها ا ات ا ا ا ا ام اذ ا حاب حاج اج 1 عرعر ءانسث10065 ةد ذأ - ذم لاق

 ءمقق 105 5006805 202عوككتعقممو5 معالم, هماماع هنت عاف, 00ءانتتط عا 185 16مء1عان510265 1ط15-
 موروث 44

 122 105 5066505 ةد ةهلح فص لة1115 205 اصامتنلت6 مطصت2ل 1321-31 تل قان 110018116 8

 طتمافعلعو ءوعقام 005 ةزعأمد مقك اه206. آه ؟ءولقم ؟مهددقصعع !طقطاف لع نبع عا ةلك لع ةلح
 ةطلقطمو “"هربم عون طونملام متت امد طوجاطوت: مد 06 10رهتم هل طاهتم 0ع ءللمد جاتلعلامد هل 06-
 دالك 01171056 01 مززمو09, موو ةماعص عمعاقفو لعا هلك لع ةلحفصلةلسك ةم 18 ةمصق لع

 "1 ةم عمان مو همدملتختم 203 م01 13 "0 ندتعو 710 قه ”*

 واع لمهدسعملم ءمماعم مه ةصعم اصلتعد نانع ع1 عمطعتطة001 لع ةل- خصل هلانك 1213 1035-
 ءطقلم 3 اندق 6عمعل1 قو همدان 105 ةقصعم5د معنم, 50161050 0ع 12 عن ع]اق, 016 تقفءعطت

 هاتفك زل 701716 طقعأو 12 2028 لع '1ةنكلا012 ( خل عععاةق). طصتتام 2 105 3236عق 20218 105 12-

 رانا ععاراعو مءث0 ةزق 1عوانلا300 ة]عاتتم. 10عومان65 061016 مءوقتت معاك 028150216 0012 511 عز61عأ-

 امه, لمسصتصمهل0 2 105 169010505 زن هداقط]ععلعملم عجقمملع1م0ع5 2 ةلقاتتل05 م1161
 م5: 1 هريس لال لقرتأك ع701زلتاةهل1115 5656 "20ءعواشتك 4 0ط#ك 31716 27 2عاام 00 0
 11 هان الاجل ده[ 1 1 متلك 101آطابع رعت: ءداماعط7 167 همن 7110115 7780110 170715714101. ل1 01105 636 لك
 همرجط هلق م7: عد معابر 7105 يعاب 12/1 26171210165 0101/6 7227: عز1 عمك, نال05 1[]1 لتالا عك 1700715
 معمم, عاممتم !العالافط 51 ءوانع هالتتعام هطاتساع ككج07167:00 عل 1717107105 7201115 71 ءالأعأ-
 [هن0م مامروآأع عمق تاعرسعملع» رع ىايطاتتمط (يلالآ هقخ 7051 »هتلأانأال171 727110610 0

 4411 ءاخ ع م عراطقم 4 7265161170715, 17171771111216 ©0177 عطاولك, 10103: 1271207 20 112114 78-
 0111 6 ىععابا0م رز عرمرم 7

 '[ةمغم ثطسقل هل قج1 همزصم 18 "'عنصتعم 81هدقعقطع” اصللعقنل نانع 18
 0لع5دلع ةلحفكصلقلات5 الالم ؟عواتلا8005 م051905 م3586 18 ءدتتكذ ةتتقطع. آئ1 مالطعتم ط2ط128 0ع 8
 اعملو متلتامت زن لع نبع ءاتمأف ةمهتس عداع ةعابعل0. 11 ل0عرصمعطغم !ةنتصم 100109 13 ءدعلق-
 1عمم12 0ع عوو ؟1ءاماتق ططتلتأقك ]' نانع 5ع 0انإ6 1180 0 731105 م1161105. 2015 ءآ مدا ةتأم, 5
 [عوامصاع5د ةنعماع5د ة236ع5 ةالعمعأةتت ةوام5ؤ طععطمو ال ءآأ لعددتتم]1ه لع 105 0 ع5

 105 1آ201عق, 21 1 97 21 2360, زان 25 1

 آه عاام 21 عمطتعت20 لع ةلح فصل هلت لع طل 31 852]زلع ة1-طةطتا 20 732606 0116 68
 م1ععاودس عمأع مق 163019, 12 هان ةعاقم. ظم هأ ظكورتأع لع ذكتعت 105 2ع0م21عءاط1 62605 810-

 ماتوا غنم م12ءاتعقتس عماع 12 عماتاوأنفم لعأ م0067 ةنهط عر اكة5 1385 مقا 51 عطاأعق 71ء[01135 2ءاك-

 معتنع5 ءد 15 "طونملاو لع امد !/مطاعم"' ؟ ةهآو لعا قم 5عطالم

 امك ةنعماع5 م05 0ه1[عععم, همم 01603 لتعطمر امكمموم ة عاف ناتع ؟عواتاأاق «متطم]ءامعطأةكح

 13. 5ءواتم 12 "نمندتعو 351هدقتنهطع 0ع 754,” لعدمسكد لعأ لعددمنع لع 1كبلطتطت هد ع] مك
 5عطاث, 105 6عرمطوزعم :عوزلعمتقد ند ةلحشصلهلاتك 5ع دان0167ةعوض 2 ان ؟8عم, انونفطلو 0ع ؟هردعاعت

 21 ةلث, تههوانتكاقت ةلح شصلهلاب5 ' 1957016ععز 6ل م350 215 معمتسئاتل3 0ع 105 طءئمطعنعون دعه

 انامآ دجهتناع !لعمتنتا طمع آ16 0087101671711 لطعاانتااج 171 ع7 2أذ0 ت07 ع7 ءوهتأ ءانيحالسال قطعا عأأ

 (44) 0. 002 ضظ]اناتا 811510 و 8. 002418115 0114171010, مم. 206
 0 فااللخم هل - مقا, 80 . © . لع 685827605 : 381هدمرتم عمطعع اه عياعدأت كلمن لع ]و © ةدتعو لعدمستسملد لعل 16ه
 18قمتك 1لجلقل, 1850 , م.87 1لقوتنعم اهم اهددقلم لع قمن عد لق (مةصنعه لع 1344 , 80. , قل فتضلا و ل4 , 5 . لع ملا 115,
 ةباةلللل , 1970 , م , 17/2 , 20ج عأ هدوم 1ه ىقصتعم (ءدعول لع ظكمعقمب عدو , 587, كلود نسق اعدت ءقم لعتجة لو لعا :ةاقلم لع

 18 0 ةصنعم ة1هدفهطع لما 54, 1
 46) 0ةدنعم [11هجقسطعب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق : سلدنألا د 1 كا ا هش نشا داع ة تانج يدهن يك طن ز 23 هد  هاجان 5 عاملا

 خم ةلحفتلةلان5 5ع تهدأ عمأ4ط8 3 105 طععطعمعم زن دع تعي0م]1353 2 105 120186288ز 8

 7011022 ةءوعانتلد هد عا 8لوراع لع ثلتعو ءمط 18 م20م12 م0ط1ةعامم 5616661

 251 عمطععمجل0ع ةحع لعمتكتأتلم زن همددط73200 ةد كت مانعدأم آو خطط هل وعطعطقعل نانع
 ءةويسطأف :3013ءولسعماع 12 ممآ11062 5عقاتتل3. 51 ةمدععر اعيمعماع هآ] ةصاعتتمت طقطأام معممأ00
 135 عانت 310265 7011300135, 50516 1000 لع 105 طءرقطعرو, 1152 هل عصف هآ ةم115101320116-
 10 3 ءقكاتوم اهمهأم لع] عمطعرت 2001 ةصاعتتما همزرتم لع 105 زاتعععق ناتغ ةوأع !ةط12 1200.
 كان 301 ةعانم كم6 105 5626طءدعق زل انك 6266505 5ع لعدم عدلعم هلقتفسعماع لعا طععطم لع
 نانع اندك120522 31 ةلوراع لع ختقعو 2 26105 نانع طقطأقنم ةقكانتصس2ت ل0 250353: '“ +05

 ىو ه711ع دءآ لامع ىأو انآغ115 اطار[ 1 ءدلمد !ه11[طالع 002051115 !!اه714 176015110101“ دعا

 1581 هداه11100 لع 19 :عتاتعااه طعزمطعت نم ه1 8لوراع لع ةكتعو نع 1113 50101653 2342 61 80-
 طتعتمم ةعوطع عد هلدفم للتو. 5 مهمطقطاع نع دع ةواقللانل0 ةنتتعتت ةلعاتصق ؟عامعاقل همه ءأ
 ندق1300 ةصاعمم# مغرم 135 ؟دفضأع5 20 10 00ءاتتطعم أقل. ]ق5 هت6صت علق 85856قر, لانإل 61 0011-
 عام ه1 4زطوم 381د؟دتتقم 1طن 10م ع ةطم 1213م همذ اهكممصقم تمد لعام 0عاملاع 0ع 8
 2011583 06 13 163906169 : 105 6506505 06 105 عمطعمم2001:عو زن 135 اصلان عأقق 5001816 «ماطعأل»

 ل35 همداتق 105 طوممطوروو 69

 ]3 ةماكدتو '"عنرتان نق 1402م وطع عا 754", نبع عوامضت05 انان1153200 00120 1210
 لع ؟ةلمع هيءعممدقلب طقطاَص لع 15 ةسطتعافمو لعوصعل103 زن 18 لستعتم 0ع 105 ع06ءممطةظاعق:

 "قير ع 711116 ءأ تانرآ ل1215 ءامحملم 31786 1277711710 و6780 ا 10100
 رمعرتأمو ءانرتعاو مدا طوب رو 09

 آ2 1ةواتعإاو طعتعطوت مهملن6103 هد ه] ةلمراع لع ةقتعو طنككو ء025106220165 1عمعقتان-
 و1مدعو ءر ةلد خص لاد]ان5. ]م6ا/21016-1جقل انته16 ه1 اعل 06 101103 110 علقم 2م01ة200 م0-
 م5 03605 2 موتاتع لع ]35 ةدعدتع5 ةئقطعك ننع 20 ةقهقه1ئ53 ءد لعاقللع 41) 6نتءط قتل, م01 ىان

 مقماعر 2معم25 0603ع3 اتهقك م0عدق ]ئصعوك 2 1 ؟:عمونعاتكأ 6م عد ةلحفصلقللت5 لع 18 1ع9لانعأا8 ٠

 ]13 اتمتعو طك عدت عم0012 نانع, عد 2مءجق5 005 مقهتمقك, 82 0علنعو06 هكعءام ةاعسعأف» 2
 مماتم لت ج هع ةد 13 ؟ةمعرءدذأ 6م ةطلدلنكأ 0ع 12 ؟عزانعااه 22 5100 34ةتتق 1530ءأ 11عم0م. ذ وقت
 ن2 لع 21 عاتصم5 لع ةداقك ةنعرأعد ة2ةطعذ, 81متتم طق لعدامعت00 12 هووعتتمم لع 12 [عانعماق 5ع
 رتطعتن ءم هلد فخم لدتت5 هود 18 20 عدت عدسم زل هم ه1 هنعلم زوما 43! 8م عوام هققو, 205 6-
 مرات ةقنسمو هود 15 اًنصتعوب ةاتضوانع طاقم ممماطص لت 23ءاقم, 20626 0ع 12 :عادعلا# 06 5

 طع مطمن ءو هد ول - مكح 5

 مدمم زو طعصمو لعواقعولو ءد هاف هعوقتفم, ءأ قيقعاعم لع اهه ةدعماعق 0001
 ور هر كعرام ؟مردقب همصم] عيصعسامتتم, ءعلكاتعملم ةلعاتصقك 06 ءالقك ننع 20 00ءادض عاتق 32-

 ك0
 (38) 02ةدنعم 11هدقمهط ع

 (039) الزل. 0, 602718188 811510: 8داسللوم عمططعع 81ه ءعمو عداه 1080 71قل8+ نعمسقملقب 1989, مم. 166
 (40) 0ءةدن ع ا11هدقعدط ع 4 2

 (41) ]1 2107-1 80 ب خام: 1كمدنتم هسكانا مسه طقفام 8 ىلع قع ©دلتادلم لع ©ةملمطع (1031-711): هه 1, 1415111101[ 21
 طفت (لزد): 8181و(هرؤو لع ظدمهتتم, 1ال, 843010, 1957, مم. 26-8.

 (42) 101148]2,601لل), م. ا
 (43) 310,1,18880 : آه طءاعمملمدعتم عد هل ؤقصلملاع لنعقسأع ءا معتملم 05د عزنمب 2 1987, مج 19-20,
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 ا 1 ]1 ]1 3 1[ معز ءاتكأ مصعد هد ذل - كمل ةلان5

 8كاتصات52 كتققلم ةماتنكتم 35601300 عد 18 ©ءرلقنكتا ةعورصعأل6 نحف ا 1عم1 عواقم مدح

 8 105 يماتقمم5. ظواع طععطم, معمعتمدقلو موع 1 ماممأه 0ع نصتعد 71هدةعد طع 205

 ]13 ميماكتس0و ءمدطم]ءءةعاقم لع 135 1062235 هه ةعءلفم. د ةاععام, م01 ان23 مةقاع 600طاعق-

 1205 003 ةللقتت23 عالاتع ءآ 8عدعئة1 طعممطعع مرح ع لتوستع قطع, ةلثقل23 همرصاتل 276216 2 و

 ةه6عق. طوزم عواق ؟عماعماقم همذ 1ه0163 هود كقتنم ل 116 105 هتكاتقم0م5 طقكمفطتم5 56

 606053 0ةن1 طقم 1612 0أ002005 نمد عا م0لعع ةئقطع ونعر منصم طغصمو كأم, ةكود 3م طقم

 5013 عهلتس300 ةعاتقعءأممعد ؟عمرعوتكةم مةعو اتطعقع ةوانع]1 و5 0ع 105 هعععومو 06 10و 061 تام

 اخا :ءدان]ا200 قصفت ءادع ننع 8لطصاتكة نانو ناتع ةدصص»عملعع ]1 طتتلقب عملو 06ءم0م[800 ا

 ططاتع0. خا ةماقكاقتستعاام لع عوام ىانط] عج وعافم طعممطعم ممملتعأ 02 نص لق 16810265 56مم

 102 ةلعد لع ةل-فصلةلانك 103 2 ةاتمومعت انت مط م45 6 ع5معاتو. 110 اعمعاتت05 طلقك 208أقق

 110910162105 ةانطماتع ىذا 003 61 لمصتمتم ةعوطع عد مآ 77هماع 0ع جل- فسلم 0101606 معمأنط-

 لص عام ةصعماه ط6

 0 منط0 5عقمهلقس05 ةماعت مهم عماعر 135 ؟نعطاعد عم م21 عععرج 1عممت قت, عان3لقصل0 وزح

 1611010 ءال نات 102/0218, 6قغم5 طععطمو. 870 0طواقسأع, م00ءرم05 ءمعممامت ةلواتم ؟ةمانم لع 1و

 طتقس مو, ءملصسعأ 016200 02105 زن ؟ععطقم مق 1600م1 1ةعافد لعآ 14ةووقتت. 151 طتمأمت ق0 طدصع-

 اسمر عيصتالعمل0 2 15ص طدمعتقت ءاطد 121000, 20م5 طقطات لعأ ؟ةلن لعا ةملقتسك, هل 11ةزتامسم

 خط [نطوجتل ةهل-تلقتت, طعام ةد 731.56 عقولم نانع امك'2016 هآ مدكك لع “؟1ةواتصمطقلط”, معد

 0هتءاقه0016 3 13 506ءءدصتو لعأ لم 0 ةزتقضص عمو 5ع نمد عوف 1عمم»ةماع لع 0116 م15 515 15

 120143 م60 205 08مم م16ءامودق م01 ءدعتمدعور 12م100ل5عاعملم 15 عوقد ةقوطع لع لت ءعووم

 60مأقك 06 2جةئئ0503105. ©2028 ءآلقك 2 18 58 505مععاطقمتم5 وننع هىع ''ة/[ةودطمطقط” ةشنوقم

 مانعلع 1ععردع 0ع ؟ةعاقم ؟مطدقم زن ةماغع ءلقم ةل اتصف ططاتإل م:ةدنسة هل 31ا01123ب 1/1 7

 5. كا لععدنعملاو 0ع اج ددطا جوعمد طععقطعع ةدشل-4قض0لقملانك :

 آكل ةلث05 5ا006قأ705 152 2 هءدموم ءآ عمطتعتسم لع ةل-فصلةلدو مطل 3-21ةلثلع 1طن (0ةغق

 اقق ؟انع2165 ةقهطعد 205 056ععم ىدت م0101, ءمدت0 تأ لع ناعم5د عمطءط 2001و 06 1 7101

 هأقي م6250 20 طقطاقم همن 0عغمللع لع هدو 03010263[320. 51 205 تتعاتمعءتطتسم5د 2 هداقم

 ؟نعاعد ةعوطعو, محم ععمععولست عماع طقم طغعطم طقفأف ةطمتو 1و 321301 5اةكر طلعم ممعم ةوطرع-

 1005 لع 12 181151033 لع 18 15م328 ططانكاتاطةمق هذ واع 51000

 طك طماتإل مممطقطاع وع هآ معمل لع عمطلعتا)0 لع 15م (0ةغقط 5ع قم م01 8

 مداناتعو اعملعساع 2 همهاعمأقع 3 105 طةرمطعرعو 0ع ةل-كصلةلاند ا 0و ماتصسعأامةلعد 0ع و

 013665 ةوانك 6قأة516 لوو. مهاكاتعو 5ع لعووتتم ]132013 8 مداه لع ]1 م0ط1هعاقد 1ه018ةصقب

 1120ةصعمامل صعمتع 06 105 هتماندسمو, م ءامعأم, 13 "ع6 دنعو 7 1هدقسوطع” نو م3112

 تعمأع ههتأتعو هم ىان ةعاسنة عامل طلعو ورنع 105 نانع 16 3ةم0زنةطقم آل 105 ]6065 دوم ءانة-

 100 6آ مقثك 3 انم ء>م0آتم نانع 10 0ءزم 07

 (35) (هددم دع لععمع ملم له دو صتعم ةالمجةسمطع 1

 036) هلم ف 041[, آآ, م. 36, مو مماف 24 هل ههه. 117, لع] انعم 7, وردم عمم لع آد ؟ةعولفد ةعوطم ةشنوتم ضرا نع 005 0م5حئاقك ةقعمن-

 طءرل ةشنوتم زل !ةكاق تانموتسان همام 14 ال, (ةشرقم), 181 !نهادتق 1ع فدعا هد 13 نمل ع فد 1ةنتصت مله لع حم هنسطوع ندع همداتعدق !ةاعقم

 ده قعزرت ءلمصاعم هد ةعقطم, ©, ]5 همام داق م. 409 ل6 15 اهقلنءعتقد ذهع] هم لم 6ةزنقطعوعب

6 ِ 
 (037) 0مةدنعم ة1كهعقممط نق

30 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا 21132014 22 دق كاد ل دال بقل انا ل وال اب نالت ارتد: 21 مرتو مل د 2 عام

 و 135 كمطتعقم ىلكاتقمقك ةقاتتتهصقك 061 أعلم 10غ ه١ مع6)25003 ]1 ةنتطق0ل0 84121122 223-
 1هم6 ىنم عماطعتسمهلمع لع 1000 ه1 8[هرتع لع لح خصلهلات5 0عووان6ت 06 18 «م2ا8[015 120115101208-
 مق. آنه 026متعو 4ةلطعا لعممع, :علهعأاملو عد عا ةقم 881, املتعو لاتع “171 16810116 6

 501107671017 ال701 اآلك 50, 51/263“ 45111765 48 1ك ريرورب ريو” 017

 12 متت ءل1 نمط هدام ممواعرتم» (تعن6صتعم 18م1 عمسع ةكتعتف نانع م61 1لعمص عع اعامماتك
 طمع ؟ةعاممع 4ممندمعممتانس م261ععابو ءقول ذم كالا دلع آ[عامصع 20ططتقع 8كتصسان 0

 21 ةماقعع ةمانق هواه 6م0عق3, 350 8-717 زن 12 لما 1عوبومامسستعالام لعا 350 730, 205
 هزعمع هأتتو ؟ادعماع هوماعسم مم1ةمهع 0ع 105 طععطمو. 8105 :عقعلسمو 2 12 لعممستس202 (1طهطن»
 و 81 مدس ات سم١ ةخعوطع :هلدعألم هد نأ ة50 741. ظم 13 طلقات /62005 12620102300, 032 5
 ةقمو 1-720, 3 38نج]عطصو توردم "كيعورب هدع عاام" نتع 0عدقتتم]13طو دان ةعانةعافم ططتلتاقت
 هد 13 691122630 ةكتصات2و 3م32606, كمه ىان 560غ ةه آعؤم, همت م0068050 خ00675300 قات
 وناسقم لع 12 مصاعمم 5ةماعماتمممل لع ةهلحشصلملان5ز دان ههتععم طورمطعت ههه 1ةعلعم 8

 ةاصت3 0ع 105 0عق[3عةتمعطأمق 101151011021165 65 658 2018

 مكمو مقك اة006 داع ة8كاتمات 3, 22620105200 كمنحم عماطعتط 200: لع 1000 ء] !ة[لهرتع لع ةلح
 مئ2031005 همت هعماعم م اعومب ؟؟هنموتستا سس عماع ع5 هأ دطتمتمم نانع 56 :عاع]16 ؟عداع 31 2601
 ةنوطع. ]رد (منمتعم 381هدقعوطع عا هتتم 754 جكقاضمم نابع 8مم 23, 06 01مم 6عظ عم, 6-
 متعملم ممانعأو لع 1385 همدعوز مصعد ةتكتلقق م01 105 66ه 1016وك عقم مقر, م3216 0012 5
 مصممو قب مامام0916 نصه ةاتط] عك ةعاقم ةماتس معهم عد هلت شصلدلالو : '"والالا)اهالع 71177111771 65561
 وتوم د ز1هلم تأ عامتز2 ع7 01 الكر التاالك 236 ]12117 01الل71 م 27116 710111116 اللات 01/076715 767
 آاطأم لقتعمك اله كانتا ىعاله 121716111416 0212117111 ىال03, 206111 116 17010 056115 2آ2021116020

 11 مرآ عزنا ]1 و مز عجم ه1 001061505 46 عمرو م مرر وو

 وام :ةطعاتقم طع مطعتت, مامطت09102 م01 31/101211, 61150 511 1620 0ع ةعان 30160 ءآ 135 ؟6-
 عاممفو ةعماعما م ممقلعد. 56 ذملتعدم ودع, 0200 ندع ءآ ععمعمل 0طهمطون اعدكح عموم ا ل
 داتط ]16ج وعلفم 0ءوقتممم ةممسصع ممعممعاتمةعاقم ءد عا هعمانم لعا عمطتعممم ةعوطع ةد ظومفتف :
 “م1 وانأو ©721 ]م1167 ]+ م ءأأو 0220 كأ الكر 01117165 1106 65 مهاهتأأ ءهمرتاتلت طولا

5101 

 آ3 دانط16ةعاقم لما زءتع طورنقطوت, ةلتقلم لعأ لدوسع دصعم 8100, 108 2 561 2100
 21 عمطزعمم ةعوطع لع 0010053 هءعدصتمم نص اطت م0126 0 عمعللءا1مدقتتم ناتع 06مل
 1016 2 ة8كتطتتتة 8/10 وزان هد 15 ©عئ0لة2, ع 105 لك113605 : "71071 2051 5 لن عد هج -

 المدد عجب م١ ءاأ ههئلمتتك طفت 07010 ىالزج#”ب 17167710701115 1 1011
 طم مدس طهئرك. 87عرسررف يطأ ةح 00سم عنك عازل هجمات ءرصرص ]الت 0ءاا مقالك 011016
 هو»:ع ودان 21 هازموالم71لأال ططرطم هتت هالك, االهقعأو ]0ء] ياهلا ا رثلودت»ا مت: هولأ 1 هتك 02411 هد

“01157 211/101 
 (31) ©تمفصتعم ىلط ءللعسمع ج 80, لع 0011177 5140113310 : “ا مع مك مرععقك ىفاتعقك هج معمروتتوام'. 80لءاقص لع اه ةعول تحتع 06 سس يسم

 1و 1115(هضهر, 100,. 1932, ص.
 روب 11, 8ءيلت, 1894, م. 166 زر 0. ]5 ءلتعلؤو مدؤك ؟ععاعالا# ل, 011: : 2هرونابعك 35عاما هرحنسا انهم هأطأ ءاناتلار 143020, 1973, م. 3 (03) ©طيمصتءق 8لمدساتصسو-4دهطعر 51, لق ةعانق00 هلت 1 هلز نمو لع 15. 10351545 181) : 84هدسع دام 2 ءحد هصتمع لد هدا عمعر انتم (32) كعةصنم 1ماعموع ز اه. لل 10811210 ؛ 0عةدلعم لع خلا هصكم 111, 1 عنب 0 33

 (34) 0ءؤصتعم 8[هدقسهطء, 79, لع لمد ع 5 منقل مرعرلاع ءآ مدام لعأ ؟ةاهام,
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 حاس لا ام ا ااا ا ا اع ام ا اا م اقم ا ا ماا ب ا ا ماا ا اع ا احا باس ا حا تاما حا حاحا ا اا هما هام جاهم نامت هما ع مام احا 11 عمعر ءاتك15265 ءاذ ذآ - مهمل هلو

 4. 10م5 1زصتعتمود 0ع الد وديطا عع دعس طعع6طعع عددا خشكملاتك :

 ]05 طءنقمطعنعو عون هازعأم ةط عا 8لوماع لع مأكتعو لع همصاتتتاتتم5 261505 م01 مققأع 6

 105 عمطءرمةههاعك. دامو ةطاتقمو, ل0ءاتتطعت 2005 ند عموص هقصال20 لع ةدعطأ عذر, 06و هدة سوم

 0ع هد ءأ 350 122 1. (740 0.0.) دع م100د] 623 عد ء] ظلورتع لع ةلكتعد انطق 10021091 2عطع-

 المص ندع ةعوطف (عمتموةلسعماع همه ءآ مملعج قعقطع ند ءكدك انعتوك, 856 طمالتست عمأم مقتاتك

 لع "1 ةص قع, 50016500 2 دان ةئعاطاع 2 انت ةذطتمأ]ء 281132007 : 105 ءآقم05 0012202610665 65 37

 ءاتعا1مدمو لع عواع ممااستعمام ؟8901نعاممقتتم تعتتممو ةناق]ئ22005 ممغ مم50أاغم5 عم اتص نق

 5م ةصاعرز مراكش

 ل0 هواقصاع, 105 0ءزفطعععج مم01عوق ةعوصمو دع 1عقصاقتمم انقك 50مهتاقتت لستوماع طمات-

 ه]0م5 38205 8505 ةطاتكمو. 85 م0600 همه0مهأل0 ننع ءمد ةهاعتم3030 2 13 معممتق ددط]1ه7ةعاقم

 دع م0]20011 ان 0051متعمام طععقطعع لع قتعرام اههدععملعمعأت عد عآ معممتم ةتحفصلولاتو. و

 هاعرتام عنع ةوانأ ءآ مةصمتةتم3 228 طماتعطم مقك همت 0)16 ز/ 1235 ؟نعاجقم ءد ةأ11 3م مك لن-

 6ر54. اع طععطمر 21 طع20م5 2مم عت عمار, ةداع 1مم؟لستعمام طعمقطعت مدعحتتم طاتتعم ةلتقصم

 28 0011 105 122005 10 نانع ىاتزمات50 1123 ةالمتتمع 1هعقاقطتلتله0 مواكاتعو زن متلتخاقت 2313 183 5

 ءعامعطمل م0101 0ع] (نهلنكقنام.

 آه ةلطنةع162 ععمعاتل 0ع ةداع 12نةصاقستعمام طعبقطعع دع طةماقصأع همصكتكو 8١7

 ؟انعمأع5 ةتقطعو م عتقس 60103 5العمعأوم 105 ةعمهامءتست عمامؤ. آدم 1لقمأ دع اتستاق ج معصم

 كممقع 19 مءعلتعاقد لعا »قلت لع ةلد فصل هلاك مدام 8كالظانتقب ةزض ل 1187015 تم1168-

 مدعم. 8ءاألم ه عواع ةللعمعأو 105 ةعقطتعافع ععمعرولسعماع طم طقص م0م112012200 عم ءكأاه

 1هعداقطأ ]1030 0عومتمه203 مم 105 طءممطعنعد لع ل3 تطقل ةععصاش ود عم هل- فم 015: 1202/

 لعلتعم دصتعةسم عداع ةلعاع اكهعقم 2 لعدعتطأع 105 ةعمماععاطست 5 ال 126205 2[عمعا6م ةلثم

 011505 12116511530015 عل تأ عوام زعم ١

 ااا [0ل0 ءةقم, 105 7ععطمو نمد 223:0: لعاقللغ 105 ص0 ءعرضوو 8120135 3 ان22 1116216 م1:6-

 01055 نانع ؟ءمتنلم5 اناتللجة200 : 18 ءدكأ ءمواعمسمهعقسعم تهعمهتعم ةاهط02203 مم» نم

 10202ةعهطع ةمعمقم انطق ؟ءاماعمت 06 ةلقمدذ طق 3506. 125 06165 13112060 5م

 ل طععطموب 2:علعومتتم صلت ءةتكق, عد دعداتلم ماهل

 1دعمأع ءممتقكام هل ؟عولب ونع 12 ةلتثقستو 3ع زطاعتمعامطو مور نه 1ص ةمعتمم ماتكااس نو

 23:2 23232 3 (نةنامذ

 اذا م2084 عمصتقاف لع ءواه ةانط]ةرةعاقتب م200ه004 طقعأتوم ءآ ةكم 730, ع5 ءآ طعرمطعم ة/-

 01123. 5056 6] م6506 56 0653501132011 20 88 1ءزتعج0لدم 8 اهل ءاودعد ]11 عموم نانع

 رطمأنا ةقاقنل نان6غ (00ع29 «مدكأ لعرومو د م مسسمسعماع 1عععملومتم69© رو طالما عوأو 20

 ع5 ةععمامط]ع 02300 نتع دمج هاتعطقم 135 قمت عوق 61 016 10 طع ع1 08
 0 م سس سس

 (28) 0, 6021 بك 010 را, 002 141/1010 : "نعوم 25مم تاتا هع يدان 18 ععزنعااف طقيفامو» لعأ 122/740". 1ةميججعس

 مهزع هل طممؤعمم»» لوقصاأم ظهدعط الل, ]ب 6 ةققلفر 1991, مم. 205-21

 (29) (تتاةصمك مدع 1 اعدل. لع 2. 2071/ : 15 ن(هضو لع اوم ماكنا مصعو لع وم دقم, آ, 8ظةعععأاهدقر 1920, , 242., 5 نانت عال 51 عانق ال 26-

 عانضصع هلة[ ددقك (عد ءاندتعم المعقل. 818 ]نخفق 0610, هزم, هلارر م. 18. 202 تان مققاع 1. آرظ2101-1/1 814كم دل ةأوانل 618 12162-

 هلمصق ]18 ؟ةطءاتقمب هل اعانقل ونعم 4.6,011811/8 : [اذدأمداد لع لد ظفصمتتم ة8كسدداسمصم, ةلكملعأل 1980. 14, 1,716 ان 4ع

 مسكنا صقل. تقعةومتمب 1981, م. 32 مدع لءعو نانع ه] 1[عومتمستعملم لع [كددستف طقطفو !1ءعدلم طقعام 18 ةممعج لع 15 طقنقلاو ع

 2هئاتقرو (732), تتقصلم ءأ لعل عمماع طعوفطعع طقطتق رطابعرام يد ةصا عمل مع لقلت

 (30) 17. 00ط الاخ : 8كسصانتم زن كأ همدلع ظلم", ظواسلتهو سات ومو لع طلوامرفو ةسهطتوعم عودمتكماهب 7, 2معهممعق, 1903, م, 140-169.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 42 دال لب ومات مازلنا الان 04 كيامااو 1 ننخ 1 تاو منا ا م العامل قا ع

 نانعم ناثع 5ع ؟عموتأكولل عال 871م05 006 كال طةععقطقتت م3158 13 01182 03113, 031881300 601 ان

 متاع 06 طواقم م3318 1167/8110 8 5 طموورموق) 2105 طفت ةنت005 ةنأع 008 361100 06 2222185 ال

 53011605 11612 06 1000 65101610 01 عم 2001:.

 لقنعم هو عا طلقأم713001, 0ع 105 ءانت3165 :6عمعع 21-3430031 015102135 7615102635, 0116 0
 لتكاتتت مذ ءم ىات 16120 06 12 ءمدواتتكأام لعأ ةصلةلانك, 10 طعتمطغت“ لع 10 ةققطع, 03 قةهض00 8
 تماقك, 56261011061216 26821585, 601 16506عأم 3 105 32123205, 51 01عام 36 16602006 201 [0-

 ل05 ء11م5 نبع دعم أ تكاعيمعلام ءكانقصألا2أل50 لع م6360 0ععزق17 ةصعمأاع عاد عا ؟عداناا200 11-

]015 13 06 281 

 ارد 105 2505 5010651905 105 5ه165ءتلعو 3ع «م237110م1ظمم ع ان 1060 همطكأمماع لع 10عقاق-
 طئ11050 مماكأعد ءد ةلحطسلهلس5. 81 ؟هلك خل- م ذمتعأف 15 ةصصم]ةضامعأ ن2 لع ان22 01 8قق128-
 كفو هقعدت, هدأ4ط16هعام200 135 طققع5 ع1 كقمعلام ؟ةواتاقتمع ل ء] همام 0ع آ02م1065605 2 5

 تكاتقممو5. ][متط علل ةامسعمأع, لع ؟ظهر02 «0طعتعمأع, امان 12 ططع0102 0ع معمدععادتم زل مممعت ]لح
 1116 3 105 312165[20115 52011605, 0116 20 طقطأقتت م3200 0630ع 13 ه15123 2020111518: 5ع 28

 لاذع 6505 62606505 قت هلععات3005 م02 105 طععقطعععد ةم ةلحفملةلدكز هدماتعدسلم لاتتقح
 رمعطمأع 2 105 ناتع هقجاات12:'" لهنا أك كتل41171+ 35071105 ©0111 11160711[طالك 261105 ]710 1650135

 هك 0071505 17170ع 01, 81116 1١] 011 علم هل كجتعتع انعدصتطالك انءآ جءاتنعالال» ىعهطالل7[ءتاطاطتمك كأ|1-
 820105 1711 207 عع)6 تأ [ملعماطك 7071115105 7616771101 أ 011651101107100 1761 017767505 76715 171/6 -

 2001000 ]مو وز ]نمد

 طمعمو ةظمذ طقك 1306 أ 7ةلك آلوطتنتقب عد عما آلدطإلا خطص 5ةلقتمة (728-726 0.0.) 5ع
 دبع هط]1عم00 8 70172 ج2 ممدعت“ 08لعم ند 105 ةطاتكمو ال ؟ةاققم ناتع 5ع 2001ع1وض ءد ع اعتتا»
 هرم ةصلمتسوأ. 5ع ذمكمتمم ناتع لان ممأع ع5 2505 !دعطق م0 ةهرهعأعت“ 2 15 1ععقلتلق0 2 5
 د31130عمو زن “طم705'' لع ظومدكم نانع طقطأمم انقا10200 10 م38300 م0213 م35, 0
 رتاتعأ05 طلطعمعو ه 105 قماتقلم5 : "5070 ءانالك 10416 2101011716 7110111111 27171 أواللا١ 2225
 1مم ط15]1 رعم16ى10107 [عزنع اا مددتم نءاللعأأد هدعكاالمأ هلوالع 221 171861110 1500711 5
 61 الابتجمو جرم ممعازتاتع طابع هاتر هطاعتأك ءدصوعأاهأ كلوالع اكرصآمنااك ماالت 0 !6كأقلل7 01 فل“
 اوس عام ل61 (عدعأم دع لعلاتعع ندع هآ] 30101 طم2ةعمطع انانلث26 نصق ةدعصأع ةعقطع 0208 18 7

 101ةعافات هلع

 ك0وطتنع 105 طاثع16مم5 لع ةقعداةفتطتعا ام طععقطعت 15 امكتعدأت عدعأافص طق 37ةط2300 8
 رعستكتسمو ةدصلقس عم اقل طعمأع 2 105 غهط05)2 لع 0من عدم, آجنطاعت, 0نتعطقكل, 80هذءط اا
 فمطلعا 1[عممتس زن 1هاتصق ]0762 8/8 ططعمعأ0م92005 همن ةصاعت1011030. 810 هطواقساع, 12 ةسم
 مئةدوم عتق ناتع 56 لوعءانتتم ة218 م2 ع7606 3 1001062105 ل10 !2عاع70 860605. ذل زان 835 م01 95
 ءمزذمل155 ناتع ةصقلتعدتسم5 255 20ءامصاأع, 105 6ةينقطعععم ظنعرنمم ة8ع22005 معالم عاساع عد
 135 :ةعتمدعد ةعماعمأقتمصقلعد لع هل فصل ةلسد. 8155 20عام صاع, تمد خطلعتةطصقتت 1, ة11 00م
 2116735 0163035 لع ةقتعومسمو زن ؟هطتنء 1000, لهد5م1823005 0ع] 110216 36 256213601 6 985

20115 

 (225) طاع! 4004181, 11, م.
 (26) 0ءةدتعه [1هدمقهطعي عقرب 64.

 (207) (0عةدنعم اط1هعقعهطع عقر ,
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 2م

 احم سس م اع مم ما هاما م ع هس م كاع كاع م هس ماعم عع معن ها تاع همس تاع مم تا ماعم م ماع ب هم همام مايا م هام هام هب تاج 1[ ءمعمءاتد10065د ةد ذل - ثمل هلو

 ناتع وع مدكأمالم نال ضاعت عمعأفز عل 12901 لع انم0 0ع 105 طةملم5د طتئقموسم5د 622003,
 [ةتمطتقم لع ةعانعلم هون هانم5 م162ععلعماع5د هده ةنضان عنه 81 ؟:عوانلاملم صقل 568

 هما 105 انانتطعمو اله عاهل 2005, 12 12201م0:3عانط 0ع 18 عمتمكاباه 1561163 31 م0061 ةمقطعر
 5ععانأمم00 . عا 200ع10 لع 10 ةانعع0100 همن 13 ءمدواتتكاق 0طاجدصاتمسمو 0ع مدقاع 061 عت

 طتممومم 2

 ]2 "2 ةدتعم 84هجةرضهطع”' معدعأم23 803 016 أ ك6 ءلأم 31 وانغ تأ 1ل 71518000 طقم
 11 عمراع ةوامطو ءماطمانعدأام 201 م3طع5 ال م01 طعجماطعتتعد: "دورت 00م7 ءعوتم ءمرأف 20:67 للك 00-
 بعسانع قجوطمك انه هانت اللدتنتمد ه !باتنعع ماقككمكب ]4 ةكأ 1مم مطابممبو عز عزمبمو”03 رو
 لعرمام 71518003 عد عز 810 012031616 0)13 00125180 ءآ 2013050 [81[0 مهعو عآ 8562800 الز
 51800000. ]3 0611018 ه1151138 51721150 0116 135 10285 121151111231125 10 61120121311323 م18ع[16-

 ةطمعماع عولك اعدل

 3, آ[0مو طعمعءطععد هد ها- 4 صلقلاتك لعدواتعع لع ]15 مصواتتوأاه : ]2 !صعوامطأ 10

 ل مةعاتك لع عوده طمططعاتام لد شط 0ةلات5, 0مل 1385 01035 808 ةصات8035[2, م3850 8 1220100-
 1315ع 31 هلت[ ةأئ0 012632 0ع آنةلتت 25م0. 2ءزنم 1053 66266ءعو خطفت 3 50201161 ن1 3

 همطقافماع ةم عاق م200عدم 0ع هءعدمت ةةعأمت 0ع 105 [عمتانم105 «مط0ا2005[315 م01 تأ مملعت
 ةهوطع. ظل ناععأم, ةقامد 5ءز6طوععم 20 دع ءمعمصأهقطقض ةماصتتل 2005 دق 2 15 1108 نتطقطصق طق 1

 01 عةصت ةعا6م عا ءواتتت ءاناةك ءداهاةلعد. 81 المو لع 50نمعلد0 اتطقل 5عنق اصعمرصمدتطأع همن
 12116134 0 عقصأ 23عامم 0ع 15 «ممهواتأ ك2 م01 مةتاع لع مملعع [ةنقطتعم.

 ا مملصتعتم 0ع 105 عم1500105 0ع عداه اهعداقطأ 11020 نع, دذص لات(, 10 قانبع 00ءاتتط علام ءآ

 امهلتم طتمام2007 354-21ةوودق. "[عدلعملم 20انعأ2 06 135 ؟1ء[0م335 1151110385 ١) 061 طواكم

 هممدعقاتت لم, 105 طءمم6ءععد نالتمدعمم 1000 انمم لع طققعمو زل !ةمعطقك مقن6 متعلق لع 8

 طققكأته 2 ةل- خس

 5ع 018, م07 هما عاتتعمأع, 20 06 انط هز ممعلام هعومت 2300 ىتصم لع رص 1عمفتسعاتم ةطتح

 عئماملم هانإؤنم ةكمععأم 501016 عأعم مم طق 5100 طعم لعاععمدتسه00, دو اطقمتاا# سن عنة عأ ماب

 همصاعمتلو هاتفه ؟ءععئ موزن اتم 8ئ1200 5145 0 مغمم5 هنودمت5200 (موع زوما د18

 عمالقة, 5ع ٠6 21018 12501ععزلم ممع مآ لعمتجس طةستعمام لعأ متعلم زن 13 ةزنان03 06 انتق كقح

 66ه لع مدعمتع طعام همصكم]10303. طور ة16د ةعتطقلمم همداعتطات)ن عطور ةتط 008, هل 9

 عز نانتع 5ع داتتن10 15 طءمامعتلقب 31 0عدمامزط ةنكع اتم 6عزسعم زنا 20 ةداقع اطماتعوأام متم عاتص

010 

 آ81 مئممأم ىمدتكأف ةصاعك كتاقلم طقطاو ؟؟120ةهنعدأغ لع آلم هما ءمنطم لع 15 لت ععماع

 000006أ4 0ع 56م31803 2 0ءمطوتعو زن ةئقطعو هنققلم 5ه5213 12 ةعصمءةمعتو 06 ةلعاتصوو هوطح

 001510005, 65مءعاول] طعصتع لع 105 طءممطءرعو, لعدانتمعقملم ؟ةلتمدككتس مو هطزءام5 0ع] ىوع
 ك0 م سل

 (21) 1/10. 8. 0021885 0124191010: "آه ماعدا لم هم ما ةعايععطم لع 01طعقلاقع عدد ةصاتعاتعلول", قعاهم ]1 (©هدعععوم آداعرد هك وص»

 هل ءأ ظطماسمعام لع 03طسدلامس ], ةكدلعتلب 1988, مم, 778-769: 1081/1: “آه لداعم هم ءقم ل0 1 !/اةسستاقمستل 6 8هعنل ةد ]ذك عانعممقق

 ةلجلاعع مدحمممك د 1ه ؟آتكمقمق لا ةمامع". عامك 11 ©هيرعنعمم لع [1ذداهه لع ةصلملس او (عم مععممقل»

 (22) ©. ال11 آما طوممصاتسع. وعلو, 1896 زر 8. حب 11101/25011: طمو عملمم د ظوممتم, [؟1ةلعل, 19717 آ. ع 11

 1100 ١ "0عممت همعاقم هئاتاقع لع 8زدمهعتم عد لم 2عومعنام !طفملعم", ططتومدصتمب 123, 1973, مت, 5-1

 (23) 0:ةدتعم 8[هعقسسط ع, هدرت, 52 لع 15 10. لع ل, 1[ 221114, 238عمتقب

 24 21 طع طتوامموب هع اطع 84هطعسبس ءلمس لرصمماتعم ذص 3مدتس, اذهل. هه لف 2, لع 041411005, آمصدمهنتر, 1840, آر, م.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هدد مد هدو ج1 نانو و ماع زمام ابشع ةدل نومعها كا د الاب نال تأ داك جان ال

 00 0ع 105 31110165 2085 321181105, ةاذ 6نأغ 2350 1-31ةطقنأ, 0هوعرتطع 13 ةعاتطتل 06 طاتع-

 123 م3116 06 13 2001622 71515002 نانع 10 ٠7612 ال 105 لانكا طقصعت 4 66105 “ ]1 1#

 ولع 1105 171006 د10 116216 ءآ ع!هدرجمدأ10 لع معاربرمتاععع» عد ةايعداتم مهلك 1ءوعمتا 5012 ءهزض»
 ةتمت طواأما زر عمد مآ ابماتنو) طلوعأو ىربك زن عر وو3

 10005 105 02605 لع ةذاقك ةدعماعد مةععمعم ةطلتعقعممو نانغ 18 لعممطتتته808 '"ءمردونأكام

 2:هطع”, قلتقعدلو ممن امك ؟دعمأعد تتماتقممفم 0ع0167هلفد همنصم ““ مقلم هع ووو”, 0

 ادع اد م11201م10 012 0053 نانغ 1122 1هعاتككأ هن دأص 6ةآ ططقك مكمتسم ةصتصتم 0ع مناط 1

 لذ هآ عماتعمم ءهةلتكدل ةمماتقطه لع ؟مرمق لععاوأا/2 18 عمءلتعأم», مث اقهتت70600 65
 اان170 0153 6059 0116 211585 م01 101361 ةن' 18 60

 طم هاغه مه7(ع, 135 ؟ظنعماعد 8125ع5 اطكاقأعا ءال 13 م12عم0206ئةمعأق طععقطعم ةط ]ه5 اغم-

 مقك نانع 1270016مه 21- خصلد1ان5 3 مقئاتع لعأ ةقم 711. 51 ءعنمعتم آطص خطل 11-21ةلعدتم مل

 نانع أ هنعانمم ت11 اقهغ 1600 6 ررل ءواهطق همدقاتطت100 م06 انتطص05 12,000 طعزتك-

 66هدئعو زل 32م9 ن1 م1159800 لع ةعوطوول# مز متمسم 16ه 1ةهطتط طقطات لع نع عا كا1ع100 ءئ-
 معلا ءامدقتتم ءواهطق كمطماتكت1 00 موا 10 000 طعم 6 طعم ال ةموصقم 16 نيوطووألأ)

 01245 255 م16عأل50 8 ءواع :عدمععأم 5ءه ءآ ؟عاقنم عا ةزطدع 81ة9دتنق. طم ءآ ةططتكقتمم

 2م21عمع ع1 [ء1و10 لع ن8 اطعاتكو160 م1712 م3158 0طاعمعت طواتط (ءد عا ةكم 710) 3 '!ةقكذ ث-

 ةقعال عام عاام 6512 م6011 لة 5ع ؟:عدلتطم 180 ظ ءأ هم 711 5ع ماملا0)1 12 568ان2-

 03, 0ع 01 6017615201153 ءم عداه 0عوكاؤم ةذص ل15ءانذ1ةط5 0عقلع (نعنأق زن لعوعطط ةتعقصلم
 125 120م35 ل ماعووزروول© دءعواتم ءأ “فلطقع" ل ةواه 1دعاتتكافم هنت لا 1 ان 1001 لع

 7,000 501020035 طقاتكات]2028265, 06 105 ال2165 18 12106153 1020113 8 طهممطورأأ7 8/155 معلم
 800123 16ص ةلاتكدتع 1ع معصلات6 5,000 طمصطتنعد ططقف, مط 10 وننع ةآ زممءاام 1[1ععوطق زله

 12,000 معممدقمأ 7 ىزر للود هم ءواع تلق همداتم ععالاع, اتق م160هصحتصسقمل00 105 6ع26-
 طعرعو, 2926113 )03 1113 01/)213 0212020 06

 1003 1 2م 8 21 ؟عوممعأم ة5د 13 ءدقت همماعطتت م0106 "انهن ةمتعم 81هدةتتوطع لعا
 ةللم 754". اح 13 1015128 56 1611 2 ها]ومدسصعمأع نانع ءاد ع1 85300 ؟1ك1عةاتعم 0ع 101600 ءال-
 15112 انط هاتطتنق 1ع 8 و1190 10و ذمك همم مو امكان 202160611 001110 206105 63-
 ممل1ء1هد 1305 (طم 000ا015620016و) ن6 0ءعودت01136هم مم: هآ دانت لع خل هلال 122 1

 لع 13235185 ءهالإلم اًنادلعم 0طزءأتك0 202515013 عد 18 «025ععاتء فد 0ع طواكط

 طملضم ماع م1:عاقتذع نانع ا0ع1ة] طحعاتاع 205 211820203 ةصاع ان22 06 5 101 0ع
 6طعمعممعع5و موتو همطقعوانأع طماتمس, 06آ1 انمم لع 135 00ءانتمع2ا2035 كل 8 رمق و20 760

 )13( 2 01 00 “الو ظةعدتعملام لع 15 هطءو لع 15د 5-1 ةططقن (ةزعاو 2111) هدطعع ةل-فملقتنو". (©سهلعحسمو لع 111ىاهدقع كعا
 داقستر 3, 1973, م

 (14) ]811 ىقان ةلس 11 ماا (6هدوستدأم لع 4مظتعم لعا ةلوراع رب لع ظممهصهق. 1مل. 15, 71آ24لرر /ةلعمعأقب 1966, مم
 (15) 1811 ش8 18, خ50. لع 14,34. خلل''ان١] خل: ''2!ه(دع لع 15د خطأ 8103 06 ]35 16عءاموعق لع آطد [لهطزاط ةعورمم لع همزروانتثأ4 لع كم

 مع 05 ةعوطو", نول عمو لع ؟اتواودله لع اظفدمقم. 1, 44
 26( 6 105 !انعقعمود لع اهه9ةوزقر ةابعصاعو ال طلطانهعءقكو أ همم عام 8, 0024818185 014171010: 111 تمانع نمتتنق0 016 ان

 12 3ءصاعلت 0 ه 0ءاناه. (0ءاناقب 90
  6١ةزطمن 11810 8م 0 ىلع )17(

 (18) ةزاطقع 1125111118
 (19) ه ةواع :ةهمععأمر 1 ].خ,0 4181410181800: ظا قم لعا نعلسم ؟توأمملم لع 101600 81مل ا

 (20) 1. 111010178101: ]عم زهعاتككأ هقق 065 مقتتتعد عد 86اننانع ؟0هانك ة/لونع ةنتتعاع". 18ععاسع 0 مسعاعستعو, 41, 1939, مم, 20-
 28: 8..1.31آ فم 010 112,: '"طلانعالم لمعان تعدأم 6162 عداغ 2 12 129 ةعأ ثان لع 20205 هل 13 8 ءانعق عد ةجمعو 0ع ةلكدععم ختيتعاته'. قائل طص
 0ممرعع لت ©, ةءطعتااه, 8كن1ةض, 1972, مص. 818-509 ' 8, 002 خ1 85 0141/1010: 8]هاقك ىهطغع ]35 1صان2510565 06 انعئئادعتعد ةط اق
 28 ةان0و هو ةممعو لع 8[دععم خسسععا1 م". (نهلعرصسمو لع له ظزطا ل هاععو 18ةصدتتمام لع 1 ءاسفس. 14-13, 1976, مم. 248-217 0. ذآلع
 101101: "8ءااربسم 84ةتعتعانسل'. (ةطلعماتر 15, 1985, مرد, 109-91, ]. 2015: ظفمصدتمر ةتاتع ك متاتقلم ةقتاتعانم ز نأ طتانتتلم 7203-

 هل, 54ةلع ل, 1988, مم. 38-45

25 



 هد اك ناو كمر كود هال كانط هع هداك و داو ساو ا اوس عدد هج ب د عاطو كوك حشر هدم مهم 1 عمر تانز15همعق ةد ذأ - 8مل هل

 ل0 3عءعرعو لع 105 ةدعمافسأتعدام5 5هئعطوتع5د عد هل فملقلاتن, 6ةماقضأع هما م160 م01 8
 مومع 9 وع مما هزم طقفأ قصت عراف 3 010262105 م630163[05 (97 مالزتن 015:62505) 2 105 نانع ةطم-

 10 1105 ٠

 كتم لم03 انته طالكامتتاه اقهتح 01136303 ءمرمم 12 0ع ذل- خصل هلو 01*عمع 0811665 10616-
 دعمأع لت عمعدعتةلعد هد 105 لتكامسام5د مع20005. [ح0ه0ةط]عمدعماع نأ مهصعتت ةطعل10 51810 لع
 13 ةقطا2ةعافم 0غ 13 ةصاتواتق 1115مومأ18 ور همن ةتانعأتم, ع 0601 2000100 06 (0005 105 مءات-
 0005277, 85 نعرتم نانع معمم 32005 اطعآاتكم انت 650630 06 2دعماعك, هلمطتعلق © 7120م5 500
 18 همطوانأ5أ8 ةكوطع لع 85م358. عزم واه هقضاتل20 20 ه5 3]76212 ةصم 1000 10 2028510, 8
 1انمرتاعو ؟ةداتلأقنت مط 201ء101135 مال6510 0116 2210137 م1010 105 02605 طلقأم11عم5 3ع 6ع
 00 11 عئةتتمو, 3011 ممعد 31851110583 9 ءاعات علا05 116 501 م11131362216 168ع20ة1-

05 

 2. امو طع ةطءرنعم زن 15 ءمدواتتكاق 06 ةا-كصضلقلانك :

 بم هطقاقصاأع, ةمانع 1000 ه١ همدزاتمام 0ع م1305 ءامعامع مرنم 16911020 18 م6270206-
 1ةصعأو طءعرمطعم هد 105 ةعمصض ا ءعانسأعتأ05 0ع 15 همموان15أ8 ماتكات] 0323 06 ةلحذص0هلان5. ١0
 مانعلع 2 ةوزع ؟عهمععأم ناتآت 5325ع ءاد ءمماتق, همزل0 ءاعممممأم همهع]ات7:عطاع, عأ ؟ع1360م 06 5
 “11401 7 برده 5[وعاطعو''. خل]1 دع طقطات لع 12 [هان3 0ع 15 هلات020 06 01'1ع00 زان لع 18 1ع
 نادنع هعمأأ6 ءد 105 غقطع5 عا م08 عمصتكاتم 0ع همهوانتكاق 2, 110 م0012 561 1261105 61 28

 01:6 2 3عواتنتق 0ع 18 ]ا عزوأاتك3 486 جاتطواتع ع1825601803 تذل 16عطقق اماتال 6161015.

 آه :ع211030 وندع م3:ععع 06هلادءا15ع هد 12 06 انطق تمموانتكام 5ع2115303 دل ةستعصخأقل»
 رمعالاع م01 ءاعممعمأم5 6ءممطونعو ل 0عولع !تعقعم, 32م3 عماعرم عراع 6ةمامصأع 3] ططقتععم 0ع
 ممالثاعو لعأا (نهلتكقادام 32356. واع 0230 5ع لعلادعع لع ]د5 :ءانععمعامك لعأ عمطتعممم طاقته
 301011231 عآ1 م0267 ع2 م1180 8 105 طماتكاتل 28063 205 18 (:3:ع512 0ع] ططمقك. 1001050 5
 0ع 18 مدواتأوأه أ 5عملتلم 0ع م:0151002811030 0ع 13 م2عقعمعأ1ق طاتكاتلتسم 322 225606 ءالأح
 لعماع. 81 عموصسهلتمم ]طم طوطتط, ةنتامزن 2 عدا“ عت ءاتعه012 060100 2 هان ةصاتعاع020, 00ءان-

 15061213 نا16 عا 0211158 معتق363 عاد عا م0010 36ةقلم20 0ع 21-فصلولادك 0عط100 2 ان 1عزومو

 00 ةتتاما“ ةصلو]طدمأ ططاطإل ةماتعانم, 16د 21-(لا00798, 120163 نانع عاد تأ 350 718, 31 كاتطأت
 ناطق 31 000 هةلتكمل, هعلعدم 13 عتهعدقعأاند 0ع ه]!-ذكصلهلسدز 0ع تأ ا؟ةلذ ثم-كةسصقط ن1

 16 طتتم لعوزسالع ءمض ءأ ةعواوصعامام 0ع ننع 105 طتاتقان]هصصقنعو طقطتوم 31ءقصختلو زله ممانعأطق
 ؟نعم28 ةم 13 عمولة !7 50 نإ “ةزطحن“ 851ةجحتلاته ةكتتلتف نانع ءأ (ن21118 “اعدام ءآ مع750-
 1 عرن1م 0ع ةمععت ىولأ» ه ]مد :تيكالل»ة ماعد 0ع طكوفتم عمت ]0 طالإت ىعر 072005 91/6 271

 06 ]مو لوررر يو”(

 (6) 1. 1101:1814 102182: 126 جانفزلم انتم 105 طوومطعععق, 16116دلمدعف ةد امدمم انه معمزنءععام لع ةالقع لع طئقامفق لعا 116م, ظماسع
 لذوم لع 1[أدامرتم رن مهعوسعماهوند 84ءللت عل هل ءور 6-5, 6-1985, مص, 1

 5 طعمم نأ ةدلنعدم لع ]. ال ةآنانألا: "ظعمدتم هه ءآ داعاه الذل1: هز ةوعاام زن ةمعاعلمل", قاعفصقلملسم, 43, 1978, مم. 51-1
 8) 0, دفلا 0نكلانم ةلرط 022102: اص اهدصم مه ]ه5 هرتوعمعو لعأ (ةيلمتتودم, 1نعصاق مهنه له طلوغمتتد طلوصعسم صتسكدلتستعسف لعل

 ةلوام 77111, 23. ءلرر 8انعنمف ةلئقفر 7
 69( 16 ْ نسم م لمعطعو, ةلوعطعر 272, (نامسصمع ممع 15 اههلانعءاقن لع آ]. اخ 4الخ هن ]ع 1141801121112, 8 ةقعقا هلق, 1966, آ. من.

.1477 
 (10) 181/ 11 هد ىلع 0 فض خلل, [ندمدلم لعل تدطهز هلم مدمس هونك 1580, خل 81151 ةقالآ, آقعقعطع, 1940, م.

 (11) اظل خلع 010111[: 11زن(هرأثد لع 1ع مدواتداه لع ظوممنتم, 1:20. 0ع آ, ل8 اخشي 142080, 1926, م. 9.
 (12) ةزطمم 8كويددسهب 80. رن اعقل, ل6 ظ, اخ ان 31/11. آل خلفنا 1 طلاخر !/املمتلر 1867, ص, 20,
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ناعما م 3523-55 جو دأذ هوك و اود 1 ع عسل فعن عر حاد أا»

1. 111001111613 

 ]م ماع عام فد مفك اغه0161مه21 لع 12 طئكأمتق 0ع هلح فص له1م5 61816012 انته م10انط-
 لد طتمو]قململ عمامع ء] ءاعيمعمام طتقمةصم-تماتقمم, 0ع نص 1200, زن ء] نقطع انكانلسةم 0ع]
 هانم. 81 ههمععمأم لع 2ععمصواتتكأه ءمامم انه ءملعماةستعمام ممصقمعم اع ةنعمتقعدتتف ءأ
 عمجمع لع همومه عاقم ةداتع 005 مهانص ل05 نانع ؟ءداج] اةتكفم اهه 000152010101105 00100 31021165-

 اممعمأع ءمطعتءعمامو, وام صاع م1 عامعافم ةنع م20مأ15 ع1 ةذعام 506 مص 12 2م0:معاند
 هوان010505 1216و هورصم كتسص معا 0 78ءدعط 0ع زن 2ع19ز0: هد 26211030 1 1516م لع ن8 01[102-

 109 نمتتقمتتمست له ل111 عدأع دع 2021:6066 0 مزعل

 طم ه1 مداقتتمر 135 ام عدات عدعامدع5د 0ع 105 طقخأم712002ع5 ند ءآ ةاعام نع طقش 00
 همدقأعم 13 ةانجعتةعامم لع ءواه اماععم:ءامعانم ةامواقع زن ةةسصماتقاق. خم متسع !سموع دع طق
 لعوزوعولم ننع د0 مانعلع طقط]ةمعدع لع نص عمم ءعمامست عدغم مءاتطةمسعطاع زن 51 لع نق 1111611-
 03 ماثكتو ةماتع 18 هنلكتتم (31 1 عدقل ندع 18 50616020 ز: 15 ءعمهمستم) 3286 ء-صن5ان]ضتة3 م: 8

 1ةنصم-نماتممسم

 رم دعواتسلم !انعقتع, نأ همهدععمأم لع 1 ععمضوان1 518 5ع 12 2116310 1210 0انعوأ002, 8[065-
 هقتلووع ه] 0ةةة ا[ ت 00 انطتاقتتم 06 105 آصتعأ13168 1651516216556 35 7 عزم قلت1 61116, 3061-
 هد لعا مممتم ةلحفص لولاك 5ع طق 065186200 12 معاه ه,لعماهلتسةعافت 0 0122 عا6د لع ةان تاتآح

 انكو, هل تع ننع 5م طق اهللعولم 12 هدعمعتمل اصممتاةمعأم 0ع ءاعمعمام م16
 ممول ق0

 طروعأت قسعمأع 15 01311030 0ع 105 ةدنت0155 :عأعتلم5 2 105 ةكعرامستعمأم5 662666565 د
 وا ةهلقلاتك 5ع طق ههمائ200 عال 01061405 م6110:65[05 3 105 نانع 25018 205 اهات عقم. آهح
 توم 135 هوداعتطاتوأوه6د موك 10ءولتعمج لعدلع ءآ مادصنم لع انتكاه (0م0هتتملعم ال
 انم عانت فان مقص عماع 105 ةقعصافسصتعم 05 0ءزئطوتع5 دع طقم هعمانولم عال 2201206105 0116 56 675-
 ةعرلعم 2 مدهاتع ل61 ©ةلئغكدنم 0معزتقب ءد عا ةاعام 2غ 0ع 18 8 فماتقسق. © 81 خالقك 16ه1123-

 يس مب بإب سيلا
 (1) 710. ه1 ةهقاتواو لع 2. 288101 10027221: 7ءا 1ناهبع هل ينواتدستوستم, اذ ]هد ؟هتاععقق 0ع 0099 5 عمت 0111 0-

 500لن0 ىان1] خلاو 76هلت مهتم, ةوماعأم," 1965, مص. 308-149) ان اهق عانت وعل هدعم لع 5. 8. 2171701100: "8 ءيطغرتو ءا 1طغدتع 226- 0 © 54 6ت87 خلط 010/02: 51 1آءافسس لع ظعمدقم ال ءك 0هملعدأع [1ةلعلل, 1974 (معوتوسعماع ميطانعملم ةد 111 5ءانتنسفمع لذ ومقدل ير 8 ةئعع]1هدقب 5.
 ممل نةصتعمو. ة/لدلعل, 1979, مم, 78-65)ز . 488504: آه ولات ةعاؤرت مماكاتوم لع 105 مدعطاوو لعل ممركع لع 1ظكمدقع سلق ةممعه 8 اندقق مقوزصقم ىهانعم ء] اهتعأم لع ]9 8ةعمدوسو(8*. ©6نولعصمم لع ؟ةزوامرتو لع 1كمدقوب 48-47, 1968, مم, 332-343 (ح 1 (عسلملتددم ند له 2دكملف 1طةدقعم . 8دععءاهمقر 197ةررب اك :ةءانق هعلموعم لع 0. ةذلا( ناظم م1010 110110 65 (3) ىلا. 888281310 ز/ 20, 7/101آ-: 50غ 85 هدكععدو دهعلدلعو لع اه 2 عءممونل تاق 8ةعءاممقب 1974: 12814: آه ؟هردههةمص كعأ لق هلعمز نم مءمطاقمدم لع ميمتعم. 18 عنانع [1لنأممأتوسع 1968, مم. 2293-4

 10و هءئوعصعم لع تقكاتااةر قب [هممهتسدتم عد عاق عقد همه 105 ةعوطود ال طمرمطعتمم. ىلع فصلملالق, 38, 1973, مم. 319- طعم 11ة1طزدمعا''. 8هيصمستءم 11ء1؟ءانعمب 20, 1943, مم. 196-183. ةععةعق ع 15 ميمدعمعتو امجمدتتو ل. 0111/18 مق]ذل, طر امجمم ماد قصفملمم (ةدعقزلم لع ءاممورةتلد ةسلقلستم ممعلتةلول). هلل 1950: ©, 8. ال8[. ظ12: 0هج 8 تعدل علا 5مم ةنلك لعج 16عئقأ- طوس ل155 43 ءمصمقم 2, 1946, مر. 131-113 1128850: قرجلمل انعاه 112115 ان]10 م ممر1هفهمصعو ه1 لءعاتسستاهعافد لع اه [عمصاع# 0 مرهلايملت ةفعتمد ممماعرتمع لع ]. 28 اخك 0801043: " آه طمرطعرل ههعاقرب ل6 8عودتكقب قياتسأعك مقدكق دان ةدانلتم". (0نهقع265 لع (5) 181 ماده عدصتتمسعام مدقاع لع 1هك قهطقزمهد اعة0لنءمدقأعد لع ل. 218884 : 121964 ع مصعق )' هماثقءانلمو. 2. (هدممق, 818080, 1928, ال 8 ءومم ال دان ةمءا معمم 8 18 طلقامءلق مهالاتعو زن كتآضتعقل 6 وا قرلولو"", لطأ لعمل همه متعكم مز. 50-269 مدهم- ملف ىصم لع امك تتافتسوف علل اء ةمعقكي آر روم قلوب 1987, مم, 267-261 رز 6, ملقط 8[: "ا 202(عةكتل- ةمقعلان ىو زواوستت قب 1 ةعامم رن ظوان01ه5, 1, 1980, مرج, 42-9 "امو طعمقطعتعق ءه جا- ةملجاانو". قعاوم لعأ طوتسع» (نهدعدعمم 1115- 104, 1978, مم, 141-129: "ةملماب علو 1ذ1ةسنعق: ةققطلةقعاقص ال معرطموت هعا6و, فيرانه أعد زل 22216:لومفك ءد اممم ة اتم /1عز0 [6508** ممعل- مت ءعدصت, تقعاتقعر 1965, مم. 161-147 “ل معهمفوزام 0ع 8 ممرطعتد ممم لع ةل-فملدانو'. ةرعه 0هطلعمس لع سصنسأعي 103- ممقممو ممر عمك ودرمو نو 1 2ءدلممناو 1ةفءلعد هقتم لق 18 امهومتفم مهبكناهتقمق"'. مللت 1 00هدهبعووم [ماعدمعجتهدعلا لذ اسمن يمدد مهايكاناسصقمف"', (0نهلععدمو لع اه ظتطلت هاععو 1وموقماو لع '؟ءاسفنضم 2, 1964, م, 7-17 "تاق ط1 عءلرمتعدام لع عمو طالع و 0ع لعصتأو. 8ةععقاههقب 1976, زن 1م5 هتتا انماء اههطوزم5 لع ل, 8050011: "81 ءاعوردعمام طانصقلو مم ءدتكت قرم ةد 13 طلقامرلق 06 8 (4) كبر يممءواردعماع هآ مقعمتلتعم انطعم لع 2, 001ككتخلللا م١ قسلملسو. مارس اسمو ةصاسممماةوتعم لع صم 30عأغلهل واقل ف ؟لوزئوله , 8زاطقمر, 3
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 000م 1عمعقءانت158565 هد فل - فس لق

 الع مدقن هات ةااعمأتم» 10 طع طعقتب هناعمتع اطقل اطلق ةكتعفم ؟2لمأ1 طمانوطغ 10 اطع
 1طعماقم 2ةمتصكاتافب طعم ج ةطمتنا نطلع طعامتع اطع طعنعمعت“ معمماع طتصمعال مصاتتطاتاغ غ0 ة

 لمستمتمم 04 7ك عماتع اقم, ةطقتع 115 هلق 101551028139 ةقل ؟بهنتتم# ءاتاع ظمطم ةعوط معمماغ.

 قمورسع 02 طع همصمقعوانعمعع ه0 م10طاعات مام 81 1680116 385ع 320817560 ذص هاتتن مقصعت
 طععوتتوع ذغ 935 32 م:05م6عاتلع اله[ طع م3مءنق م1760 زن اطنق ةعهط8-0ءنعطعت طاصمصتقلب
 طتمتواط الطف 50ءأق] همن مداتاتعدل طتمامتإت 01 هتحخملقلاتك. ة ط0 طتقأمتات 7طتعط طععتلم تنط
 اطقأ طعمعطعت مععماغ 05 122 / 740 ةمل ةلصتموأ ع2لعل الزلط اطع 360101231105 01 هام 31 ذصلول-
 انك ةمل 115 7ءدلععوو, ه0 ةصقتلإت ااه لعقستاا 776 015538ممعدوتقسم عع 35 ةهح اناقهتطتع 120ءمعملعمأ

 عمال

 '1مرع 15 11616 !طممتن ]عل عع ه2 طع 8ةكمرتط متتعدس طلقأمال, 01 هلل ص اطع 17111 هعاقكاتالإلا
 '1طقأ 181101ةمعع 15 هءاعطمتتنع 1م 1طءتمص ءعمتصكاتله, اطقأ 15 غ0 5310, ةلح فص لةلاتك, اط اطقأ الط
 1ع زماعمل ذم طق هزاع ام ءوامطاتمط جعل طتجتمواطعموأو 108 ءعوعقتعا طال اتصلتمع هقنعمزلا)ت
 طماط ةلهعد 01 اطع 015:ةلاففع ةانفتل ؟طتعا ةطقمع0 31 11ةعتط اص اطع ظوتتزت 5110016 ثععو.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق ا سلدنألا ا د ا ل ا با ماع وع د ناس حن ناد تعد خد مانو ةماط ماد ع اكاد دن جن هاد هع جب هج

 مال 3١ /ه ١١١ ةنس ايقيرفا لامش يف وبربلا ةروث
 سلدنألا ىلع اهجئاتنو

 وتويبارك سبلاثوج يكيرنا وتسوب سبلاثوج ومرييج .٠ ٠ ٠ د

 ثحبلا صلختسم

 ربربلا به دقف «م//٠4 ١17/ ةنس ةجنط ةقطنم يف ةيقيرفا لامش يف ةيلحم ةفينع ةروث ترجفنا
 . برغلا يف مالسإلل ينيدلاو يسايسلا عسوتلا يهني نأ عازنلا اذه داكو برعلا دض

 هنأ ملعن امدنع ةصاخ ؛ ةيريبيألا ةريزجلا ةبش ىلع ةروثلا كلتل ريبكلا ريثأتلا ظحالن نأ نآلا انيلعو

 اهيلع ءاليتسالاو نييبرغلا طوقلا دالب حتف يف ةكراشملاب مهسفنأ ربربلا ءالؤه ماق ةطيسب ةرتف لبق
 . برعلا نيبراحملا نم ةبخنو مالسولل ةاعد عم نيكرتشم

 نآل ؛ سلدنألا ىلع ةروثلا اهتبلج يتلا تالكشملاو جئاتنلا ليلحتب ةقرولا هله يف ثحابلا موقيس
 .سلدنألل يعامتجالاو يسايسلا خيراتلا يف ربربلاو برعلل : ةلداعم ريثأت ىلع ركري ثحبلا اذه روظنم
 يفو . فعضلاب اهبيصيو سلدنألا تتفي نأ داكو م٠ /ه١١؟؟ةنس أدب يذلا كلذ ؛ ًاربغأ اخيرات ناك
 . لقتسم يمالسإ نايكك اهئافتخا يف ببستي ةياهنلا

 ىلع « ريسيلا رزنلا الإ نماثلا نرقلا يف ةصاخو ةيقيرفا لامش خيرات نع تامولعملا نم انيدل سيل
 اذه يف انمزع دقل . تقولا كلذ يف سلدنألا يأ ةيريبيألا ةريزجلا هبش يف ةعسو اًقمع رثكأ لهجلا اذه نأ
 خيرات اتلكش نيتللا قراط لبج قيضم يتودع لصوي ثحبلل ةديدج تايضرف سسؤن نأ ثحبلا

 . ةركبملا ةيطسولا روصعلا يف برغملا
 دق 8811288151 8181011 111 5101:1711 خ11, 122 / 140, خلااد 115 0101

 111 خ15

8 8 

 ©0111 تدننم 002723163 0 0

 طرتتواتع (002316هو (10

 ( م17

 م 1نوصتلقطاع حصل ملل ععدمابو 1عبم]غ طسصقأ ص 8امرتط مكتعد, ةءدعالوب ذه طع
 جمصعر ص اطق عون 122 / 740. 126 8ءرعطعب معمواع 15ه ةعةتصقأ مقطر ةمل ةلطصموأ ءه2060 6

 مماتاتعول ةصل :ءان عتماتك عموضوأ؟ةمعق5 01 آك1هس ذم اطع 77651

 تم ا ل بح
 (*)  >عميهوكوع (عانتعل), 1006108 عه 111 كا مهنو زل 120عامع ةد 1062 عع

 م0 مممظعوكم» هز آانمامروب (0:ةصقم), آ8معامو لص ؟انكامإل لدتا, 0:ةد308ب 1987).
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 ماا 3١ /ه ١١١ ةنس ايقيرفا لامش يف ربربلا ةروث
 سلدنألا ىلع اهجئاتنو

 وتويبارك سبلاثوج يكيرنا وتسوب سبلاثوج ومربيج 9 ٠ ٠ ٠

 [طط11 0105101185 111 فلس فلل آد خلان 1015 ]1 11585114
 1815151811 آدآآ 122 0

0101111581310 0021.885 0 
58101110101500 21815 0 



 0 ا ا طا ع د ادا را را وا و اا 1118 1284115 098 فما انآ ت10

8. 131162, 59111162 : 

 "ةجوتمدتصتةعأ0م1 ةل ةدانلتم ل6 19 ءداتقاتعتهلق لع 8ءودقاف”/ ةهلئاعل طن 5.

 831ةيانصعت ةهل ل. 5403 006362, ةقأن عانعل20 3 مان ةصتمنتم 1/111. دن عأق, 91
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 20 7 ا 1000007

21101010122 

 4 0 ©هدمهلعق |

 “103 تهكنقتاق 7هنوامد لعأ طدعغنم لع 1عملمستتم,” 5طقتو هلدفملةلادذ, فلا ءةقاعر
1993 

 4. عار © ةهمانلا0 :

 “124 ءما]12010 !نداتهلتق هم ءأ ؟ععاصعم 250ول لعأ] ظعلصم ا؟ا518000” 4مسااعانع020 ال

 مصمم 7111, 1:3, 0

 ذات :

 "1 ةندأق ةلدفخز طوق, / هلئ60 5إ 2. خل - خطت ه1. 1420110, 5

 الطن هل-1هنقهلت :

 '1ةعتز انامسد هل فص لةلانك, علااعل إن 1. (000عئق. 5420:10,

 الطن هل - [غةعلقطاتكر قطان ا8ةةصصجمات ةطلا دقلتاع :

 '1ةنتز ذل- فمسلدلادد5 , ع0116ل طإن. خذ. 54. فل- م ططقلا. 142080, 1

 الطن 1م

 1كامط د( 'طةمتز, علزاعل 0زن ل. موندلع. 830:10, 1

 11. 1", كلا- ١1 هكلأ :

 “2 1]صساعن 3201م5 لع فعدطعو العمصعنأ عك 2 هلدفملةلاتك 0630لع 138

 15ذ1ة92/711(221602) طقماأم ةمع5 0ع 51810 11/111” ةصدواتعأ لع ظكانل105 ثنا

,1990 ,21300 

 151. 1. 11عام, 86110 :

 آه طعاع0007:13 د هل فصلدلاتد لننمماأع ءآأ م63000 هصءإلت. 5420110, 7.

| 

 -' ق]- قت 0ةلانق : اتانقان11131163 زل كتتاكانةن105 (51ع105 1111-17111)" 215018 0ع كمل

 لات عأ0و 0ع خم. 12هنطتق انعم 111, 8835661028, 9

 “19 همه0ان1ذاه 061 3-711ز: 12 ؟ههطقعأم» 06 ةل-ذملدلانك' ةعاقق لعا 11 110م0
 1115مدمم 11210001 0ع 016م1 دم ط115(ه11عقق. 8420110,

 8. © 11 عدر ارا عأ :

 “11 20 طاق أعلام اقتل 020233110 ءال ةلتعةلتاع...”, نياق ةنالكالل0, ا. 81101013,
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 اس اا اح اح اا ا حام اع اع اح ع عع ااا اا ايا اا اا ا اا اا نا حاحا عام احا 11115 12 8خت11135 017 عمص111ن1آ.4 711017

 :ةواتتنعل, ةصل اطتك معوطقمو ءرعمامتسك هاطتت اطلع ءمماتع ععلاك طه[ 20عمت مةمتعل 8318 6
 1160[56 دل اطع طبققب اطال 8/612 .''

 "1ع عوامط] خنطصح عما 01 اطعوع اتم0همو آط 741 ةمانكأ طقتنع [ءةعص هقمتتعل هاتأ (منمطقطاتر همعع
 اطع مهممءرتتعم هل اطعم لعاعوأعل 8ءءطعمج ط2ل كا ةطععم للح10عل انج ةصممع اطغصل): ةتاطع#» نه
 اهمل طعامدعتسع ام اطع ةاهنع, هنن طن لتكماهعتمو اطغ موا ةيؤطو نع :علسعتمع طعتع طمآلتم عقر هت
 ةطماتكطتم ع اطغ مولا ع مدعاق ا؟لزاط طع 1201ععطمان5 م0مان1280مم. آنه طع قمع ه2 سل طنتب طع
 156 عئمانم 0غ ةعوط 3ءاملعتك ءقهممأ 18006 عقم ؟6زن هات ع70105 60عماتما (مءمطقمو ةنماتق

 (ةيتطةععمد). 1طفتع6ملع, اطع ةدامطاتدطسعما ه2 2 1!ةنقع ثمعوط همداتم عملا تالق 86

 1عواتت» عل اطع :عزتلقتزمم 02 طف 0دماطت]دنم» عدن (ةيلط), هك دع ةتع 010 طق طع

 2650م [1عععاكتعل هدع اطتغل 02 طع ع0005 ةصل هطقلاعاو (انتطاناعد7) ةصل عقول ةداهنع 04 اطغ

 كتستستق



 00 ا ل ا 0010100 بببب ا

 ةصل 2120ز ندا عما 12 طع 5127ء-طوقعل ةزلواعسم 02 م200هعالمم), اطغ ةاجكآتت5 1020 0
 مانعا 26غ اقسم اطقأ اطعزت جعع ةطاغع ه0مغ هملإن 0 للم اطمقع ؟لطم ءاطمدع م مقعأ 0 :ءامتم
 طغت 1ةضل, طاتغ 150 غ0 27010 نانقتتعأا5 ةهقم2ع اطغ زعم, ءاتعم اطماتقأط ةةعأاط 810م

 اطقغ طع ن0ات10, 35 7ع دنع 010 1ص اطع نانماقأتما 0501 1821-35 اهقناقا1 ل طا همت

 طع ب106 دنت هطتاناوب ه2 2 عمت جهل 1هصل دطحاتقأ طقتتع ءمماتساتعل ةغ 1عدقأ نستتل اطع ع
 ه6 طع ةاعطخط هعمطتنإلم هك وص 05ه لعلمععل من12 8 20م5 هكوللم»و 6ءاععم اطغ 8عزماتقت

 زاسمأ 15ص 0-31 ةمتس (لزئغ0 191 ة.28/806 0) ةمل اطع فصلقلاتنأ 152 5. اناصقت 00110ءقمئ138

 انهدع اطقغ هدف 220 10 هءعانمإل 2 ماغعع 04 آةمل ذم 02لعم 0 ءامتم 01مءاقطتم.152 60
 اطرد 0-21 ةمتسس اطقأ اطغ اآذصل 2؟ةهتلهط]ع اص هلد فم لدللو 1735 22012 ءءاعموأالع اطقط طط 881م1
 هم اطقغ 102 اطلق ؟عوكمات اطع 07معتتو 7ع 20غ 0502117 ذط تانعط 2 طاتتتإل م ءاقتمت 1ة0 21

 هوه 6ءاضع هتلاتال عل مال نار ريولت)

 زج عس طهأ همه طعنع ذم طع 0ةماطنادخنمم 04 1نلسنت 15 اطعتع ةصازل املقعدنلم» طقأ
 1ةط لوز معرتو ؟/ءهنع غم طهعمسسع اطع 84دواتسو (عمقصأاك ةهل طءوعتمو اص تمل اطقأ طع طقتفي اقنع
 اذ ممأ هبعم معماتمدعل, 1غ هده هز19' 5غ ةقواتصعل اطقأ 2:0مءقاجن من عطأام 7ةنع 165مهعاغل
 رتاطمالا ةصان اذهتاهلممك. 10 هطقأ ءءاعمأا 805 طلح مدعأ ئععماتمدق]7 1غ ل15 طصمالت (طقأ
 'ةطلول'ةجتد عدأ 10 عنقدأ مدلصد جالعسماتمع غ0 ةتمو معا 4معوط ةعاتلعم5 طعتفعر هطتعط
 نان عععواق اطقهأ ةااطعم ممدأ 02 ةمدتص 010 مما ءقماطت]ةنع, هع ةل1 طع هقملطت] 20085 17616 201
 ءوانقللز: ععمعت ماك غ0 طع ؟؟ةصوانتكطعل, هع اطهغ اطعتع هوك ويك عاعما ءم1مهتدقطاع اة

 29811216 تأ (طمانأ طقكتسو 1م 5عأ2ء 1غ مس اطغ 12018عممانق اطقم

 ىكهرمع زئءون5 ةقاعر طع همصوتعمام ءةلتمط "نتسصقن 5. 'قهطلدل'ههأج عموصاأعل 0هعلذ 0
 هجمعتمطتي» غم طموع ىبطم طقل هطامتمعل 1ةضل ةهل 1112865 (وناتتد) 35 500115 01 هك
 (سمحجسوتس جاموس 13 ةجنلذ_عيمممستعطم) (ةططقع خكدعسسسو30) ةقاعم املعمع 011 طع ةكاط
 مهم بطتعا همرتتعدمو0ع0 غم طع دامنع. طلق ؟بهق لمدع ذص اطع زئعوت 100 خل 9-18, جبل اطع
 ةمموتعما اهاعماتمام 0 ةمعما معتم ع ةعوطو ةداتكاعل ص اطع ةصإل (6 اقلكعع 100 طقل طع 20[
 وصقسمعل اطعم م"همعتاوب هكعطامر اطعزت 50310 طقالع 2عاغ مطمتع اهعاتصعل ام معطتتل (0 اطعأت

 مآ13عع5 01 ههوتمر 16ةد0له8 126 001257

 "1ع دعا اطقأ هدمدمإل 18115مدمتع ءمرصتالان1165 هع ةطاع 0 2ععمانقاع هياط 381662 ةلهأقر
 رطنلما هغ طع ددتسع انططع مقناص ةمعمأا 0111ه 260 كأعو عع م0غ طادتلا 402 اطع 00 مك, 12عوقأ
 اطقأ طع 5ه(0همصعما 02 طع مصدوم من5 هه ؟10ءاو لتكمءتسعل. قلاطمادعط اطلق 880 ممول
 ءقلععاق ةق 13 ةك اطع ممممدعدتتمم 04 ]خامس ةمل اطع اماعمطءءعلتمق 01 26م 8ةق 0
 ةضل 1630 ه1 0 طوع ةههم-مواتاتعمل همهنم] 02 طع مارصاتإل, 1غ 220 ةللعمأ
 ل153 ةصاق عمد وسم طع دطئاتاقتزل مملصأ 01 ؟16ج/. 16 8)' 8طق06 طععص 101 اطلق ؟عةقممر اطقأ طع
 ءةلتوط 02 طوسقمءاتك (0إلعل 2غ ههع مماهأ هتط اطغ 1لعم ه2 عممدسمتمع هلك اطع كاتس
 (هععاطعت, ةءااتصع اطعص ةمدمع مص اطغ 10عدهل مممان1ه008. طع 8ءرطفم ؟ءدءالتمم 01 740
 لستمع ىطتنعط طع ةعدطو جبطم انزنعل ذص 1501065 عزم ةصتطتاتاعل ةصل اطمدع تبطم 4
 1هرتمعل دامممع همدحتمل انت انع5 ىان151760 (ةك اص ختمه عمد), م2010 (ط0غ 2 ءآتل28ع 01 م011ت] 8

 (25) خيل 1807 1115ذلأ ىلع فخطأ, ىلا14١سكأل !ث-11-1ناءاع متت, هتك, 586م1 ههظأغ لع (01ةا1ق03, 101. 29

15 



3 

 0 ا 11118 1طن 1185 017 0نط11انآف 1101

 1ع مممان]12004م ةنتمأامك ص طع معوط همسصاتتعو 0 طع 8110016 ظدمأ طفل طععم
 م20 عرعددأ؟ءازن ةطومىطعل 09مم اطع معم00 02 كاعطخإ' ]عتق 01 همه0ا0عواق, 50 084 اطغع من6

 01 اطعام دا لام 8تكمقمتو ءمات10 ه0أ طقكع طوعم طع ةعققعط 101 ةم3عع 2017 اطتق ةاتتصأ اقر

 اطع هععونلمم 042 3 مهمان120هم ءمامدتت, طصغ ؟هلطعتت 10 ةهعاعقمع طع ةصعمتتع هآ طق داهنع ةمل

 ةعصعل 201ععو اطغماتوط مأ112عع ةمل اطع ءما1 ععنمم ه1 اه>ععو. '[ع ةواهطاتقطسعمغ 02 اطع ةعوطو

 01 اطع وأ 296, اطقأ 15 (طمدع لطم هطموع ام ةاهزن بطعم طغت مع2ئ00 04 متاتاقمب وعطتعم

 080 همصع]0عل, طمانقأ طقتنع طععص هص اطع آةصلك 0ععدمتعل طزن ؟ممعع هن ةطوصلممعل طزن طعتم
0060 

 'لطع ءطعمصتعاعو هعماتعأالزت مدمعمتمو 5ءالعئمل كاتعد طءلمع املععم طزن ؟م2عع (ةمعمتقم),

 ىدانعأ 35 15460123 51001118 0 0 8كددد. '1طعإب اعا1 هذ طع الوطغ ه2 طع م0مان]هتمم م

 طع هةومعو 01 8ئلؤب (0000طوب 000 0 ءام. 0 طاقام712ول 50ا010عو عاتع اطع ط1

 اطقأ طق اعهلعمعإت هل اطع اطععواعدعل مممانلةهمق غم 16 (ةصكأعو0 0 انزلانم 10 م36) 8

 تاق ع]) عمصعممل و( تع ةطةعتممتمع 01 اطغع ءمدواتعقأر مع2طةهمو طعتعقكم [طعزن ةقواتقمعلم, ذم

 اطمدع كا ممهتطقر اطقأ ع ةاهعاستممك 0010 هدلزن طع ؟(عيسموعدتجب '(اتلعع (طقغ ه5 '1ةنتو ذم

 710) ةهل طقأ اطع ةضدإن ؟مانآل ]عدكم هدعع زغ طقم هطاقتمعل ةممدعط طومأإل, '11عإل 1 0هزع 20

 ذه هزل اطع دقتلع أك نبع ةعع ام ةءاتعنع اطقأ »ع ةنع 010 طزن همع هؤ طع ءةقعاتعما ةصاطمتو, 1م

 152515 1ك فةئعاقنتللم 138): 35 50ه ةق هدع ءمطاتلل عمها 01 طع ةتكدإل اطقأ لعقعدامعل 0080

 طفل هطامتمعل عطسصلقمغ ةعطعم طمماتعط مئلل1هقع, اطعزت معصم طدنعععل همن معاومطعل م

 1 ةناقأءتك, 1[ 102) طقتع ةهعس مد طع دفصع ععوكمص اطقغ طع ءقمتمتاهنم» ه2 اكدلستع 100اع

 ماهمع ذم 713 ةصم ممغتم 711, طع 8ظدماتسم طقتتسو ]08309 هءعءانمأعل مقت 01 اطع 50هاناط-ةقأ

 ه4 اطع 8ءمتسكااوي 1هعاسلتمم طع ©ةهحنمم لع ©ةعاط ع عة

 الفم طع 81دداتسا 00م5 ةععم 20غ ام طقتنع طوعم اطتهلعتمع 0غ داهزأم ع, 65م6هعاقل13/ طع

 ةعوطو دطم ؟هرصعل مقنع ه2 طع :عوجاقم ةعصإل, 06 2مم[ 120162602 012 اطتك 15 طع

 :ءاهمتج مازن ةطمر انصع (طقأ طع سولتق ةممماتمأعل طن طع عمل مماعر ةمعصأ هغ طع طعاس م

 ةلحفص لولو (هد 2عمممع هاتوطنلزر طمعع طقص انو زئعومن), ةصل طع 230غ (طقأ طتقنلإل 02 اطعم

 010 همغ ةءاغلع ذص طع طعوتسماتاقف, ؛ءاسصصتصع غ0 اطغتع همانصامعو نك هنتوأم 0 ععاطع# تانط اطعذت

 ام00مق تنطعاب اطعزت نعرع ؟ءاتمتت عل. فقع ةنع 26 عاطع]ءدذ 3 طن طمع هغ صله ممع طم اع

 هةلتمطقاع وك طععم 1مم اطفذع خدوطد غم منغ لمحبم ؟همأك ذص اع طعماتصكالاة, ةلتل 20 00انطأ 2

 [ةتك ماتتتطط فز“ 02 اطعطت 00 5و, ”1طاتك, من ةرعوسص ماع, ةتصم8 طع ؟عب ةيهطو نطم ةعءورصمومتعل

 '1ةنتو أه 711 7ك اطع العستمتاع 'ةطلمتسمتتلع ط١. مصنع 8510-21 هكعت, هذه ه5 ل01

 هةموو[ م15. 1آع ةءاملعل أه خل ععمزروم 0 زنط همر 50105, طع ق5 هدع ه2 طع 1ةلقأ 5

 ةطاع ام هطاقتم 1ةصل أه مهتم, لمتمو ئه ذم ع /تاتإل 5+ اعلام اطقأ ه5 هةماتتتعمل

 1 ةلكمم اطع ءوداهأعو 01 اطع 066هئ60 ةصل هغ طموع هبطم طم 1160, 10 ععاطعتت ؟بلغط اطق 5

 ةلععدلإ ؟ةعدسأ هذ ةطوصلمدعل دغ طع ةسع هغ طع همدواتعوا (لانع غ6 لعدم عقمطتع لععاتسع

 (23) 4زطعت دم مهمات" هر جن 190001

 (24) الآب 1. طلسألا طق, "ل5 ةههتتون معامل له قةعدطوم العدم تعم مقا ةصلدتسم لععلم او مدوسعتكاق 1كاةدتعد (92/711) طقمأم ةصعم م 0

 11/1/11" ةسعوسفا لع ظعغد لأم ةعوطعو 1, ة84ةدعنل 1990, م. 4
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 ها 0-8

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دمنا و مد دا كداب نر داو ناد ايام اح عاد مرد او عه عد 2 د نال عد اما وجل

 مموعطعل ىتاط طع 84دماتسو تطتعاط 110560 اطعمص ا اتالع ةصمضهقنأ اطع 35
 م0مان12 هم 10 نورك نأ طوخ طع ةوعرععمس ملا 735 2ععمانماعل تبااط اطع (نطتقماتققهق 0[

 © 02:00طو غ6 هععاتمإل طقلق ه2 اطعتم نقاط علك.

 طع هدآزن عيلل انعدأز ؟طموع اصاععتق] اعرءأ طقق تعم هدف اطقأ طع 16
 ربوع 1626 اممم ام مموعاتعع اطعتمع ؟ءاتعتمم, طاتغ ةةز5 هماطتسو 200انغ طع 0 01 م1ةعع5 015

 ىيوموطتم 10 طع لعاممو. 1108 نم, اطعتع 15 مم هلل عدمه اطقأ اطع 31دواتس5 طانثلا 3
 صمدوتع5 لستم اطفتم ءقتلإت زعقتو ذم طع ظءمتممات]قي هه طع ءمهاتةمالا 52816 م1001

 اطعزت هعءاتمأ عل طم مانمس اعد م]عن, مةئا1' هع ص ؟ن11, 105 ت56 م13عع5 ه2 ]نامسصستع 701ةطتت
 طق, 205 عدم ]مر ع اطصمتتب اطقأ "مطلدل'ةمتق 5. 8/4058 6. 1058[2إ'5 8 ةود60(5122 اص اطع
 طايع هذ كدصاق 1ةانكقمم ص 5611م, ىطتعط طه0 طععم همهك هماعل اهنم هج 205ومنع“ . '!طلق 5ع
 هدات11 ع0 مهوط]رن ودم مالك وتع 1عقيول ءمدهانهعأام (6]58, 06قق1011....) 76 16 2ع 5
 ةمل طع 10631 ©طمتماتمس همصساتتملاعو, ةسل ممأ وصمت ءمدئكعدانمم ىطتعط 70010 10

 لعمل عل ىدعط هممت مل انعو 0 اطعذت ماقععو 01 م58)/ 61

 "1ع 2 ودنعمو خلطعال نودع همصاقتسم 2 دانستتقكإل 01 اطع همداعمأاك 01 طع 8ةعأ 01718,
 ىطتعط ةمملعل ممماععتمسو ام طع 0هاطتع همصستنمل اعد 08 8[هءاطعتم 5مونص ةقاعت» (طعأت

 وع زعدن داتا عمل ع 3عدتسوأ طع امك هلع آ معاد لعل اطع 8 2010

 1) ثنت156.
 2) 1ع 1ةئكموملع هكاتعد ؟ءنع ام 6ع لتكسفسالعل ةصل طعزع زمطقطتافصاك 0118م0 غ0 10عام

 512311 ؟11138ع5 هل طقتت عاق.

 3) طعن مامتصعل اطع وطغأ ام ءاععا هماتماأك ةصل 162065 مط تلاطتم طغت هدب
 6000111 ش

 4) طوؤجرمعما 01 طع 3ع2ععل اتطاناعق ام 0ع 95 نبمان10 5طء 2206 اطعمانعط 165 5.
 5) 1طع ذمط ةطتاقصأم ه2 كانعد ءمهونعرعل طرت طع 8[دماتسمم 0ءقمرع طع ةعصتقاتعع طةءووسصع 51

.5 16 01 

 1ع 211 اعدم( ه2 طع هقمتغت]هانمم 02 246303 طقف ممأ كهطع 0013/8 (0 انك, 0101 00
 زعم ىورصع ه2 طع ككونومم اطقأ 16غ همهاقتسعل, مهععاوعازب دمع اطقغ ةعع هما اهعاسلعل ذه طع
 مطوع 0, 1طعت 0عصتتا طف 34دداتسم ؟0د10 طع عاعم "طع مهممعتكإب هغ اطمذع دنطم طه0 0160 هد
 طع قدرت ه2 طع ةصجطاتواط, هؤ (طموع ننطم طقكتع 1160 0 0 ةلئعأو ةننل طع 01006117 3210 5

 هن طع هطايسوطمو "29 زم هنطعم ريوعلو, اطع ذسصماوصاماتمم 04 اطع همموانعتمت5 اص اطع
 2ءععأمم 1/25 ]عدو ذماعموع اطقم ذم 806م3, ؟طعتع ا 0عمادمأعل طع ةمدعع 16غ طن طع 2305ءهأ

 هك نعال هك ةممءممصمةانمع طع عم0ل5 ةمل ءطقتاعأد 6طءامهوتمم ام اطع هانم

 6 زمور اطقأ هاطعع طةمتصكاتاقع همصتساتمتانع5 ةلكم ءةمئاس]ةلعل طانا طق0ع 0
 زصكمتتت 3102 3ك 10 طع هوصاعمسأم 0 اطغ مهعاق. آلاء اطممزلل, 10 ءئقتت 16, طق طع امطق طل امصاق

 ه1 © هاتعتد ةقاععل ا( طع ذصع1ن 0مل ذه 2 ةيلط 2826عرطعلا, 2220 8 06

 سل م
 (20) 34. 1, 21518180 88]رآع0, ليه !ءاعز00 هنأ عال مل قصلملسو لايعصماع ء] مءوقولم هروعإنسب 8[ةلعأل 1987, م. 1 (19) مه -عفما, ةمانل ه. [.2101112-81/1 لم 12 قعرتاتماتب م. ١

 (21) ةرمانل 2, ن1 1151111, “لل- خدلقألال3 10ا05ان11518065 ال ءمالوسمو"ر ٍ 25-0
 (22) 1821 114818, 1كناسط هأ 1هتذز, هل. ل. ةوانهلعو 1991, م. 4
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 201100 "11118 1115411185 01 0فطآ1 انآ هش 1101

 طقمتم, ةمل هطتعاط ه2 ععاعل اطع 1ذص0 06 مهمه دواتسم طم عع 21103760 10 :عامتم اطعأت
 رنتدل م20مءينانعو, همن مطتعط 9/هك ةنممتق وصالون طخقطعتم اطقص اطع زنقع 0210 زن 8/1تداتنت 5
 ه4 :ةععمالو مصونعتعل اهمل. ؟طنك ةععرصق م ءمدقسم اطغع ءاقتص اطقأ اص ءوتلزل اننصعد 8
 لتئاةصعامم 35 جمأغ دهتقلع طعاس ءعص اقتقع ةقل عاجتلو. 1128 ةءاطع] عدو, 16 اطع امنع 8[1للعل هد

 و13806 ذم ة0عونلقمعع جتاط طع عمم 01 طع عتطتواتعع ه5 م0210 طن اطعأم مققاعتتكر 1[ ءقلل
 ددئ0 اطقأ 1غ لئ0 مما ةلعمغ هلل طع امه0075 معك ءونقللإل, زصعع تع 2016 اهصل اطغإت 220 ةصل

 اطع عيعوام طع م؟00انعءاتممر طع عمعوامت“ طع هنت طع 01 5198665 اطغإن ؟؟0010 6مل

 "1ع 2ع[ اطقأ ه مصكألععوطاع ممم 02 اطع انتطاناع 9>/ةهق 5200560 زم 1ةنتط
 ؟عوممم05 16 5 ةطتقغتمم طغت ع 211 ؟ععامر5 01 طع مممان]قخممصد 111760 ه1 طع م[000عع 01 اطغ
 امصل. عود مرتع اص ىمتتع ه2 طع ةعمتصعم(]3/ "نعمل ءطقت عاما“ 01 3500زعأإب اص ا/اك1 عماطتع 5مةلكم
 ستقمتلاز' عمماتمو 02 معءطقمسام ةنل هيدتامتدعم زطاتكأ طقالع ءامأعل, داتط 20 اتصلعدك ام !ةصل
 هرمعتوطتم. 1010 ةطعزن ممغ موزن ام:2عو) مع طقك اطغ اصم1عوولأمد اطقأ اطغ 1ص0ة0عءث 820 طك

 دز عطاق عا 0دلإل هد عمل هقاقأع

 '1طع ةسسودن عم 02 اطلق ونعواتمات, ةصل طع ءعماقسمأتم» 201 طع ةطوعدعع 08 طقتفمم طماط
 معاطقمو آاتع ذم اطع 12عغ اطقأ طع اقع همصاعت م1210 6إن اطغ طوعا صقإن 1عه]19' طق [ععم
 ال151 عماطتع انتطسنع ةصطعقأعل 0إن طع طعال امنع 300 اطقأر ق5 5025 5 سمتمامتس,1 زو
 ا/او1عماطتع 5مدتم اطع ءقيجتاقتتم_اعمعمت ةه0ل اطع ءقمااقكلم_طبتصقمق, طع عام0331 ةصل
 مع5ممقل 1عبتعو, 120 طععمسسع ءمرصطاصمعل 1مغ0م 026 امتع هك 2 ©02560106260ع 01 اطغ ةنكفل
 ءاطمتةعاعر 0[ الاوأعماطتع 50لعازل, 7بطعقع ةنتالملع ا/آ0 2735 20[ 2 133008267 08 2 عقلا

.5185 3 1785 1911061 
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 للم هاطعت ةسملقالعع اغعدأج) ةجدتخ كمن طع هدع :عاعر108 0 "ان لطتلا“ 285 ةانثا/1760. ذك
 [ءوودهلك اطع عدأ ١ع هذآإل همزمع 205055 0002810281 ةقانع 61162665 10 اطعأتت ©0160.
 '[ طعم ءايتواك, (661ع1م1ع, 2 مقعوأ اعدم ماهم2 10 ةقواتطع اطقهأ اطغع هاطعاتت 7/0110 6
 هماماقتا060 2201 05 16و5 ا دةنتع 013053. 1018 ءكتعات, اطعام 15 20 ءال1لعمعع 0 ءمدكتتم اطقخ
 هر أطع ءمصاقتإل, 8/ع طقكع ةرعزتزت 1عمقمم 10 6ءاتعتع اطقأ ةطلدت' كجتم5 همصستامسعالا ده
 '[نلستع طفال 2 5مععامل ةأمعان]ةتتاون. طلق 15 اطع آس عووزوود عاتتعم طز طع 0طوعت هن مصق هك
 مان 8ولع ةاخممأ, 010160 ءدقاتعتم ةمح طإن طع ؟3نأغ اطقأ >علنعرلل ةموط طلقأمتقنتق 5معهلع
 ةلطتموأ ةععاابوأا/عازن 02 اطتخك انعوأإل, ق0 00 د0 الط ععوأ [2عوادعمعإل. آغ 15 ةهلكم دأعمت أ ءوصأ
 اطقأ ةك حقل ةك مانع متعمد ه6 ذا طقحع ءمصع لمونم أم نمل جمع م معصم طع هرصقصعع

 اةصسماقنتمم آصعات 0ع ذم اطع طي ومنعاف هك اطع ة[ووز' 1

 ةلاطمسعا نآ] ؟عتكلممم 02 (طغ هاطعت" مدعاك طقكع مما طععد م1عووضعلب ةمل 16 ل0 201
 امم طم مقتلإل 8ءرنع 26م0ما0216ل, ع 00 2عاعااط عا عود طقكتع ةهدمع امكمتتم 205 ةطحواتأ 6
 هاطعت اعواتع5 عاج ءعم ؟1ءاماك ةصل ؟ةصوابتمكطعل, 1ع زعممب طمع طع آةصطقطتامصاأك 01 عامل

 ص ظال112 م0215ع0 201 10 عأتتع ةقواقأولت عع 10 ةنقزن ةحعتمإل. 1 هخغ لص آع1103 2 5ءام] علت علا 5

 يي يي يي سس سبيس ص آذآ
 0غ 0 يا اللا "15 ماا ةنتم !نذامقللد هد فأ :ةوعلسفم ةكعدا لعأ ظعلمم ؟لزذونعملم" ةمماقوسءلمل رب ةمءاتدصتسسم ا/آ11, !ةدسعأق

2.57-61, 
 (18) ةذء 0418351011 001124ل155 , "الطهو هاندعاف ؟هممزمم لعل 28عام لع ؟ةملاوصنتم ", قطعي ةهل-خصقملسو, ةانءعوواع 3.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا 2000 ا ا 1اأ]13115151 0150101 327 7 7

 1ع طءمعالأام 02 طع طوعا ةاءاعم عل غ0 اطغ امطقطلامهاأق 01 3عالعم كاتعذر, ا؟بطتعال 00عق 20غ
 رتعقم اطقأ اطعدع 7عع طع همآزت [0م5ممطتمو ءءااتسع 2غ اطقأ انصع اص اطع ععمعئقمطتعقل قل
 ةلستسائاكهنل16 ةلعو 12م2 غ0 65ه اطماللم ةق ةنلستت 300غ تتاعطخغ طقكع م12م100351ز/ 6ءعص

 هةماتنا عل, 2عوانأ11 08 0111م1[ داهأانك, آلآاكع اصمت اطقأ (طعاع 7/هلع 3 هعلامتس انا 01
 لوري زم طع ازعاملاإ 01 0دماطع عمق, اطقأ 15 0 5دز: اةهلد تبطتعط هدآزل مهثل' ريقت "6",
 سما ناس ع اطقأ اطعإن نعنع ءمدوا61ع0 ةماتتولمج هل ةطت77 ملأ هنعأزت ةطهءوصتع اطع م10معاأإل 015
 ةلتذا 1 15. 1غ 15 م[ععاوعلإل اص نةماط عوعمم (طقأ 20عم1 لأمم 0 21-تطإزةمل, 1160ءاطل15 ةقلتتإل
 7و5 :مهان160, 0011 عأط ع اطغ ةانتثلأ ؟هئ5 غ0 116ع هل اهلكع 00 1م اطع 10::عوو 08 (01ةطانعأةب

 اطعم طغت ممم معمل غ0 0طامتم هم 1010118016 ءةمزانن 0 53

 ظطكاعم اطع ءاتطم ءافاتم» 01 اطع كاتعو 0؟كنعل إن اطع طوعاب طعضاأتمال 15 2206 هك اطع

 هااتعدنل ممسك ىطتعاط 2عا1 تممص طعن لعستتع ةصل طلق معمم16. 1ع وأ ةنع 07 م01 6عوهل ةضل
 رمتاتاةنجت دقن: 201 0 طفت طمانا ةصإن ان 8لا0176, 201 0 310 ةقإل 626122ال 01 16 8
 101ععو, 001 10 ةئامعأع ةصإل 01 اطغعتع 1116و. 1( 15 هاالعصأ اطهأ هطع 01 اطغ 2035[ اتم 01غ
 00]ءعاتاعد 01 اطلق 11د 15 غم لاكوتتم اطغ الةتتواتأة5ع0 موتأؤن, غ0 دعانا 2115م اطعغاط 88 2

 طخ اخ اهتكب 18غ

 ظانأ 1[ 15 2150 122 مهةاممأ ام 01 عقمصتمع اقتعهاتما, 10 ةانتانعأت1ع اطع ةالواعال 01 اهتطاتاقا1 0
 ةصسل اطلخ 7/111 56ه اطع 5ععماتل هطاتعدتمم ه4 طع لتستمتق: ةدعأطط م6قك0ال 10115[ 03 016

 ةمصاتقللال, (0ععاطعا“ طالط 2 هعامتل انهما 01 560185016 ةعماعاتلانخه] م1006:
 طوعاعإزت, نسك عام ءاداع0 عئقمع زاتتععر الاطععقتم [طهطعإل 320 01176 011 (1502 ءدعط 31376 طقلت اطغ

 نانةملان إب 1200 56ه 560

 "لع 13عأ اطقأغ اطع داتمات121ع0 اقنع بده 20[ 2011تعاتالع, (طقأ 15 م310 ع1مطةل137 ال طع نط0أع
 همرصساتسلاإل, طانغ 120171021, اطماتع5د اطقغ اطع صقل 6طعمعاعا ةعلعد 04 اطغ انتاانأع طئاتكأ 6
 0ل15مم5عل ه2 دانك عا عا اصل متتطت ه0 260غ طع 2ان[0ء1ط 110201015 م0مان105(12 10 اضم طع ماهل
 ؟ةلتع 02 اطع نتطاناع (0 5ه دداتقأع0. 1غ 151ةمننع ةتكللإل طلاتقأ, 166161016, 18306 6ع
 عممضصلتدهدمعل اطتمات عطماتا اطع ىنطزاتعدأعل (عنامنتن 1ص 010ع» 1م مهتماقتس 20و 21غ 15هول

 ءماتا101 همن 211 طع دمعت طعانك 01 اطع تماطتتتا ٠/11

 "لع مأ31 ةنصمانصأ اطقأ ءدعاط معتتت لعطستتما 220 0 520519 00عو صمأ همتصعأ لع ءعهعالول ؟بااط
 اطع ؟ةلدع هآ طع م011 اهنع ه.: عاجله تمصدات1 اعل إن اطع 2122 وانتك, 2غ 1عدمأ مات طع هتصاط

 هعامطلالإل 02160105 : ؟ما1 لتصل 01 10137 لن طمروو

 [10عرع, ةلاطماد عا هداإن اطع ؟ءقوامد 012 طع طوعا همماقتمعل ذم 21-انل1 ءماتعلالال
 معمأتممك اص طع اعدتم عز2جئ0, اطع 1عالإل ةاتمانل لعل ام اطع 00ءانطتعالا ؟عق20203 0 اطع ت026عمأ
 01 علجزتو 6ءءودوع 1غ 15 5 هةماأهممم اذنك, 0011 علت ع 211 1162 م6505 10 م37 ةنت 60081 2201131

 سااطمالا (هلكمق اضخم 2ععمارصأ اطعأت طقم 121 0

 نك رمعدتو (طقغ طع 0ةمتطتا 20م0 010 20غ :عوبتتع طع اصطقطلاةصاك 05 '!1نلصتت 10 ما
 اطع نتطانأع ][ممتتال ه5 طقتفق: 2 اقنع هد 2مع3ءان1ن121 م100ل160002 1297160 هد 2 م:0م0160هقل

 (14) 1 ذآ ذلع041 1800/1/1, 025108 1118051018 76156 720 7
 (15) ىلا-1111ا خلخال, ه1 200 ىلا ةل1"اهنك, تل. 8, امقالا-0[28؟ءدعقأ, 2, 9.

 (16) 1811 81 تثذكلاد) ذآ 1 نا نلت, 1نذهلقر 2. 132-55
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 ا دوس تراك يال دق ا دع ا ل اطل افق حل ب "11118 181841183 05 مطل آش 11017

 دانمعرلم25 ةممماصعتسع اطع همموادعتأ (ظيفتط) ةم0ل لعودماعل 1عدحامو 2 عقتتتكمم ؟بتاط طع
 نون ومو

 "1ع "امون عقمأعل '!طعجبلعستت طع 5ة عقدت 02 طلع "لهصددتم" . "طع 17010 0560

 نونح 5ع 2عم0 ءااطعت“ رهسدللع هع ممتللب طنط اطع ةققأ هةقعر 76 70110 طقثلع 10 اطاع1؟م1عأ 1( 8

 "501: هنعا عمل, ةناط م", ةصل اد 16 560020 هه "م20معاإل, عقا21ع" . 810ج 1غ قص 5ع عل
 مسج اطع طئتقأم تعدل اصخمصطت لهم 2غ هاتك' ل15مهوو], هل كورس اطع اماعتم:ءاهانمط 01 61 عجل
 طتمام 10 عمممأطإل, اطقأ طع هك عانقتفماععل 60اط 01 اطعدع, 08 1عدمأ اطع عطاك 06 م0106 1137.

 '1طعمر, ةكاعت“ اطع زتعقتت 740, 'هط021عدططوتن 7عللعل طلتك لقت عطاعت (ةوصعاطتسمو طع ؟هددلل هما

 طوحنع لمصع ط20 '1طعتلعسستع 20غ طععص ةنعولتطج ةصل مم1عمللل, ندع :عععااعل هه لهوبرجت ابو

 القعود ةلمنونعل طءاوععم ظاعطع ةهل 0طسعاف, طءامصعتسم ام طعن ءستتتأا“  عطنو ةطمجبو

 اطقهأ طع همغ هدلرت ءمصاتماتعل 10 ععامتس طلق م20مءعقأإ/, طاتغ 2150 عدز60)0 2011 م055ةوقأضلظ 04 1(

 هللامكاسو طلصست غ0 انتقمدأعتن 1. ]ص اطلق همدصععأتم» 1( 5801110 طه 20160 اطقغ اض 2205(

 ىطعتع اطغ ةعقطو هقتتتعل هانأ ءمهواتعوأك إن ططعقممو 05 مهعاك, اطغع اةضلعل م:0معتاو هك 11غ

 ذه اطع طقصلك 04 طع هءتعتممل 050ءاؤر 071 عع0 طصغم (عطمصأك هر" 20هدتمتمانةلم15 ةعانطع 00
 طعاطقلل 01 طع 021101 ش

 ل ءعراطعاعودر ا 7ع اماع1م1:عأ اطع اعرتتت 12 0650005 ةق طئتللك, 1( 201105 طق طع اعد 01

 اطع '[عونوب ههلجن ةعممعدو]ز) عنقعفماععو اطق همماتساتتاج 0آ طع م"همعراجب ةعطغاق 02 طغت لعامتت

 طتصمعال, هطتعا 15 همها 01ءاعل 5إن لقنح م:0ععلتص8ع عمم هأطعا 30131663. طحت, ذط اطقع

 فيمسنعتع ه؟ اع حلووو ظممنو 5ع :عدل اطهأ اطع ذمطقطلاةصاك هز ادلستع هلع عانقنمساععل

 اطقهأ "عزت 011 طقتتع اطعتعغ م0و5ةهوو10م55ك زاتكأ ق5 اطعزت طقل اطغصت طعقمتعر طواط ذص اطع

 همانصأمإل ةسل ذه طع امجبمم"(2 زج طتع زككذفم ة]-1؟لقطقم ثطات 8دلعع هع ظمأ داهلعد اطقأ : "طع

 طاعددتسع (طقتلكو) ءدمزمزتعل طرب طتق ؟ءعتمد (طع ءاعيدتمو ام 81دععأو) طقك ذاك ههتوتسك ذص طع

 120 اطهأ ؟طعم طع 84هماتستك كمموانعتعل طع اةن0 ه2 جا - خصل هلاك, ءوعط معتذمد 100أع 325 رماتعأط

 ةق طع هماد10: طع ةانممق ذم م16ممورنم» ام طعام ةاععصعاأط, هل طع ابعولع ةععمرلتسع غ0 اطعتم

 ؟عولم عود, ةصل اطع لذكاك طاناتمم 705 20[ هةتتعل هدغام آ[ععماسع دبالط اطغ (ةدعاق 01 زانق

 طابا تقطع عوعجتاطتم ع اطقغ 1]56 ذمغم مر1970نع طقملو لل لع جيتتطماتا ةقزن 0251062 ةموصق 0

 1ةلتكلعوو, هتيععمأ ذص طع كون 01 8/1 عأقب اطعم اصمتتتا ةق '1انلصتعر ؟طموع ةمطقطتامصأم عةعطعل

 ةلن ةعرععم عما 077ج طفت جبلاط 8نكد 6. 8انمدإت# ةصل ه050لزت 1001ع ةصالاطتسع اطعرع عععومأ طال

 !دحأنأ طعقمكر اطقأ زد طزن مامعطقمتم ع 16 كود اطع 0طتتماتقصك هر طع معازنازل همدان ةتعل. 10

 اطلك عدكم ءةعط معمكمم عمقتمعل ذص طلق مامعع, :ءامتمتسو اطغ ههعيوطتم ه2 طع

 مموددععوأ همك ةطتعاط طع طقل اصطغتتاعل ظمرم طتك مدتعماك ةمل ؟معقنطعت5. خصل طقع لم ىبطتت

 طوتضلعو طقف ةلمعع اطعم ؟عاعمعل انت اطتخ 1 هضم 03

 لطع ظوعأ ممل عمو هه غ0 عانقتفماعع اطقغ '؟طعجلعرمتماو ىانطز ءءاك 111 صمغ طه مانأ 0

 لعهتطر ؟علسمعل 16 ةاوكعتتن, ةعمعرم أعل مدح اطعلم ءةصتلتعو, هد" مدعرعماعل عوصم 010
 اطغام ؟عات عل

 (10) ةا-آنلعأ, ص. 4.
)11( 116 

 (12) ظل. آل, تقاماحم همم 11. 5. له ةصلوعم, 34ةلعنل 1975, م, 9
 (13) ةحانل ق1118]21], انام ول ه١ دعدكارزنهب علب 1130) هما م. 101-100, هم. 58,
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 تثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2م كاندع ويري اا أو اأو قا ا اا اا و

 1[ءا1 عا1مان5 11765 : 2 ل15هتتصسعل, نقطانأمتتن مهمان] 202 اة/طتعاط طقل 1آعمأ هذ مقتل 01 اق 61
 801ءالطتلل ع ن12556عق, 201797 111260 ذصغم 2011260126015 ةنتل عم-طعاس ععادق ةلتط طع عاتب 01615, 8
 مموزغلمم انطتعط 1م 20 87/23: لتسصتستكطعل اطعاتن ءهقمودعأا) 1016 ةععادتسات1 2128 ؟ءولاط. "طع
 0عمددتعم» 4ىلطعللعدعع ىداماعو : "ءةدعاط ه2 اطعوع هماطاطماتلل 65 5220 طع ؟1مطأ © 5

 ءماتصاك ةنتل 10205 0 اطعزا#“ هاد ةعع أم عمان عم اطغطط جنتل طه :عدومومممأط1غ 18 اطع 6ع
 01 طع اهتععذ ةمل 0اله1 تطاناعو, 07مل, زد 20ع02:لوضعع 1غ طع معاق, 10 اع 53330625, اه

 1هدمعمأ 01 211 طع آصطقطل ا ةطاق 0[ مع مانو"

 آله ءاط عامود ربع ل0 ءمدمع اطع 0هءوم1هضه] ةتءءماتمم : اطغ دانططط1ىدد1002 10 1220 اص فلام
 متهم اص اطع )عوق 714, 01 10ئاتتت, 5011 01 0010126 (0ةقااتك, 220 طلق 0055151 6
 مم ءعركامد 10م 1ىةلقسر تن1060 طقصت اضصاغم هت ة]1إ/ 01 اطع 20201061015 ةقل 20غ لانكا 2301
 ىدانطزات 82:60 معت5مصمللاو/ : م06 هملزل 010 طع دقتصامتم طلق 500121 ممقولئ005 ؟7لاطتم الع
 همرصطصاتست اجل, طانغ طع هلك 2غ10 عدل مئاتاهتال ممالعتن 1/1 طتس (ط6 0عزلب داهلع. 76 ةعع ة150 00
 لهن 1عمسح طع طممطتعلأا 012 طلق 31519701 أه طع 2ءعدتصطقات13, 14058 20112160 212018 طلق 100م3 3

 هءرامتم ماتتطصطعا“ 01 7مد-14تئاتسمك (انلقع) انام طجل ؟عععالعل اطغع ةطقست مات طلتقتم 30161

 لامن1132, 320 ناطعتتك ىبطم تنعتتع معمطقط]زت مص مدتتتممك 02 طلق "(ةططقتت طل3عاللا9'0). 1ع 230

 8ع0م00 ا15ع 01 85غ 015[6201120122 آط اأطغ 20201063[ 01 8130

11 

 'لطع '[طنلستت ءةمتكت] 210100 انعدلأإل 15, عمم طع 1ععقمل مماقأ 01 ا/1عالل, 3 قانآ1 00ان1261:
 لسارت ةجاطعم 0 ءونعل 5زن 2 دن ءلعمأ هسصسصطعت“ 02 ربا معودعو, '!طع اعرمأ 6طءعلصم 0إن ممصتمق اع
 ماع عواعل مدكاتعم : اطغ عئمضمأم# اذ 'فهطلدل'ةجاق ,١ 84دكدر, هه 0ع 6عدععاقنون 15 طعن ل عاطتل

 (1سسصنس). 1غ اطعم ىاهنعد اطقغ '![طعاتلعستت طقق "ةنتتنعت لعمل طال هدماطلةنتمد (صقتقله

 ع٠موانلط)" ةسل 15 اطعزع1م1ع, ده عماد 220ع0 طزن طع طوعا امماتنل اعل زن 000 (1ه-طسص 'عطق ةنللقط)

 ةمل طع معماععامم عانت مساقعل زن طلت 2:همطعأ (لعسستما ةاوطتع-طت). 1ع مئطخ 20 ةمل
 للتسمم 1201ءونع اطع [ةامسصتع 1ععدل هل اضمن هدقل ونت عج منتع تاتاطتنم اطلع اطع ]1156 01
 للك تطمماتمس همصتمالل ل 19111 67019, '!طع مموولطتلا هن هك ءمدعا م لنص قع 2 مدعأ (850) هبت

 طع 0 طتقمألونتم 15 1015ةعم ل طع انه (9:4), ةطل 000 0805 طع 81 ق]ت05 غ0 1650ععأ اطع

 ةللالتوصمعع, م20710ع0 طعام ممع0عمواعد همرصملإل راتط طع همملئمم5د طلع 7686 38160
 "ذو 1هدع هك طغت د11 (طعات 0011826005 05/05 )لمان, ل011 122156 00 اطغ دونم 10 عال"
 (9:7). كو 5ع هك اطع قتستنتتو 15 02«0ععمئ360, اطلق اطقاتطت خ02 طقق 15 هدتعتصم اق اطغع ةعانالأ إل 0[

 اطع طءممطعأ 8كبنطقستتهل, غم ؟طتعا 1علعنعمعع 15 22206 لص اطغ انت (9:8 تل 9:10).

 "اطبق, 16 وعما 15 531عقانقتلع0 طل طع ىات0128عقنأ م0551516 عانقتةماعع5. قععم1701328 0
 اعممك اطغع (نطمشماأتمقمح5 تع عئقضأعل اطغع همصاتصاتلاو' 07 طع طقعتقتعأإل 06 ممل ؟ااطتم اطعلت
 و300زعازل, طابغ دماغ أدل] 507ءاتعوماج. مس اطع ىاقتت طع 8ةدداتسو 1001غع0ل هم اطع ؟”ععتمض 01
 '1"نلنصتع هع اعلام دطتعاط اطعزل ه0 عمتمعل. 1طع طوعا ممل عامل اطع معمم1ع 0 "نلت"
 آدام ةاتطز ءعام 042 طع 8/511 طقر 7/10, 35 5001 35 1 220 طءععات ءمهع1ن0عل, ةعضا 1عااعتو ام اطعأتن

 (9) ةمجانل 2, 08141518148 "ةل-خدلماسك : 8طبدناملعق زل تءلكانقممقو (ىاعادم ا/2011-111)" 1ةلوامرتم 0ع اظعدوسه لتعلق ممم ذع
 0]1هردتم عنف 0ن2 آ11, 8ةعععامالف 1989, ص,

9 



 2110 ا ااا ا 1111 1541185 01 ةفظآ 1 نآف 110

 طع همدوانعدأ 0010 ةععنم ام هلل عدنع ج لتكن عجعع عاج معد ؟1ءغ01-ةصسوانتمطعل عاش 05 لص
 لع طعمتممالص ةسل 8ظ1هرتط ملتعد. آم اطغع 13687 31د, طع 2052 ععذ, ءطل]ل لعد 01 ؟ةاهاتم25 01
 طع تطول هطلعأو ةععمسمومتعل مزن اطعزع مءاتنسانع, اغ291160 طبالط طع همه0اعمل28 35127/,
 هما1ةطورونمسع تال اطعم ص اطع ةوطز ءءاتمص هؤ طع مانصغجب اص م:ةءانععر طع تانططمتكدأم» 01
 طع ؟ةموانتمطعل مدعوما اطع ةطءوعنمصتم ع 04 1؟اةصتققامم هس , 2غ اطغ ددصتع انطلع , طع
 ةععمافسمع 06 2 معا م0ائاتعمل هتعماممم. 1غ ةععرمق اطقهأ اطع 8625ه م6موأ16غ 7ع
 مدقق ممم جتتط طع لتلعسمسرمو ه2 كاطع ممقتساقتمتمع اطعام املعمءعملعصعع 0 ؟محصتم ع مقكأ

 01 اطع 151320210 20161061

 آه فلدفس لولد اطع لعقعدنعل ءعمقتسعل لعاقعطعل هس طع 5هءاقل, مهاناتعدل ةصل
 10عم1معأءول م20زءعأ ه6 طع عامك. طع ءقتختا 00 انعداإت عاتققههاععل اطع همصاتسالا ا 05
 اطعتمع 50مل قمل هدلطتتمت 10عمانأال ةسل 010 هما ؟عونتنع اطعام ةدواسل] 80103. طه اطلق 12قمععأ أ
 15 1زماععداتسو 10 2011059 طع 069ء1مممصعما لستمع اطع 1ةامسأتع م6100 02 اطع '1نلسحتت
 (منمكطتمو, اة/طتعط مهعاعل ربتغط اطع امك 2 لعدد ةهل "عع, طع ع1مت عر ةط0ل1ع 0 1ةعععارت طقتسامتل
 اطعام 8طلوموم0-0هاطتع 50121 كاتتعأل 65. 5696221 01 اطعدع [07مك, ةهعط07ع0 طه 0ع مةقأب
 للدماوز ةاننممع عولمامصسعع غ0 آك1قهتكدأاتمم» ةضل طع 269 0[0عق ؟عواوافسعع تنطتعط 1ع205 0

 اتعزع 15ه]هاتمد ةمل هءممماتتع ة(ةعممأتمم ةطل , انآاتصستةاعأإل, 0 طقأتت
 1011هزتصسع طع عئقملسمل مدن عتق مم 02 طع م0مان] 200, طم 12017 0 اع [؟اةمتتع كلان ةطتعط
 زد ءةعط كققع علماللو انز 3 ةطمات ل15[ة20ع 202)/. '!طقك 15 انتحع ةغ 1عوقأ 1ه اطغ ء35ع 01 2ءعققاتلب
 1ال1عأ ةسل آرانععطاتتات. ]0 8ءعققأتت, 201 ءتءققت م16, 325926010 عاواق 12297 6ءعد ةطاع م ممقتتم
 الع "همدمنساتت' 01 تع اهلا ععممانك ءاملطتتع ةسل 22016505 لستصو طع هطماع م6100 01
 هداواعممع هل اطع كج", ةمل 200 : "طع تكنكاماطخ 01 هه 1201ععجماتك 50ءاعأإب ائلعع اطقغأ 0
 28ءعومأمل دان11760 هلل ءرءاعمقل مكان عر6معق" 7 ]ج طع دمع 7ةقن, 32:عطقع010عا1عول 50ن0365 هد
 اطع ممالمعع 0[ ف4لاعوسأع (2غ اطقأ اتتصع مننا 01 اطع ؟ةي1مد 01 '1نل2ل1) 0110535816 اطع
 ىداتسساو ه2 آماع-اظهرسقم ءسومعاعتكاتعد اطعدع استمع طع عطنط عدس, همدقسمتسع

 اطع ةععطقتع طق 01 5001عأإب اه 82-5005 5موتلم 2297010160 6 طع عاب

 57 61ه1 ععدعئه1 مهم 1701010 طقكلع غ0 مدكق5ذ 6عاكمتنع طع مناد ل1 (متنتتة]12012)

 طعمانعطغأ 860غ 1م هلحفسلةلاند 5همعاطتم ع ةأنطتلمع ام اطع ممات عقل ا صقاقطتللا7 هقاتكعل 0إل طع
 1313 عرمعط طز ل1 هععماتماتسع امكان عرعع 02 طع 8ء2طععو بااطتص اطع 151 ةنمتع 2009600161.

 الع طلتكمقمتع 84511105 500176 0 اةلعع كممانمأ, 01 2غ 1عدقأ 10 عقمتام 2 505186092 01 1211620:

 طع داتطزانعد1ع0 م0مه1همنمم (ةتستستتو) دعم 10م ]قلتم طععص ةطوعمغ مس اطع موانئ عق1
 د طع ءائاطخطل هعطاتلال

 1ع ةمعوط مدتسمتتا' ذه هلحفصلدلتست5 ةممدتنعما92 مقتماقتمعل 2 لت ءمعمأ مماناتعدل
 لع مماسأع ؟[مدج اطع همع 0مءاوللحع ذم اطع 8اورتاط ه2 خلتعو. عانق, معاطقمو لمع 0 اطع
 اص مموو1]طزلتار' 06 ىدطزان عداتمو اطع تطعقر 1[ 7/35 26ععووومإل غم ءةماتقأ اطعمت. آه 5مل, ع
 داهتع 1001 طع 1من 01 هم امكاتطلاتمم 0علنعوأمل ام اهج-عم11ةءانصو ةمل (عتتامتمهل «مطاتم]آب
 يعرعامأمو اطعدع ؟ظبمعاتممق 076 م0مان1ة(0مك ةطاع 0 1620 طعزمع هدبم ةءمهمسصتع, 506121 ةهل

 ينس
 () 5. 1814111112 ةهلا ناتانك ةمل ل. 110ال4 010152164 " ةجعودلس م كمص 31 ةفانلتم لق اه عامها عيمتتم له 8هوهماتت" ةسصاتونعلملا ا

 تداول هيحلعسجم ,١/111 ةشيععأو 1991, م. 550.
 (8) 8. 610111:18كنه ]1088:1101 ممطادردتعانام مهله هرصقمم ءدفلتعةماع..," نام دصتعدم ب فصان عد علهل ,١ 8كم عنق, 1988, م.323-7
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هول هاتان تا دوال و ها وام دا هع ا كلما ءح مق حق نوع م و ا بطلا

 4000101135 غ0 اطقأغ هدم طع لعلدععل 5منم طع ة0ا1عع5 ا؟/طلعأط 065ع216 56 00201065
 اطغع 8كتواتلك ءونتمع 10 م017/ءا, 1ك 20غ 15 2 51021105 01 01ءاتأ ه17/11 17ةق, 2غ 1عوقأ ؟باخط طع
 دانممم16 01 همدع 02 اطع 7151 عماطتع ؟ةعاممضو. '1طقتنع قم 6ع صم لمانطأ اطقغ اطعإل هقامطاتماعل
 هلال وصععو ؟لنط طع 0هاطتع ةعاكاعمووعإل. 110غ هدلزن 0[ 2 مما مخمل هقادتع : 'هطلقل'ةهأتق ا.
 8ةلتكو تقنتتعل 1[ ع 10011805 7100: 21220 ط. ةم-!اهطأ عد هغ 1ةصتست 010 111ععبادع ااا 2
 ربمتقم 04 طع طتعط 151 عماطتع ه0طتلتطب: 'ذطلده1عقططومع 5. 11201 00عام "ع5

 لون عطار... , طانأ 11 هقهت 56 5310 اطقأ 3 36عأام6 01 اطغ 1م 11128 01355 ©0101121160, لقط 0
 بوزن ه8 ةسماطعت, اةصلكعل 0م طع ةءءطعأممك 01 م087/عا, طع ةمدق 01 11152 ة0ععرمافا مات "ه0
 اطع 3,000 71113عع5د دططتعاط ءماصمت7ت5 عل اطع 0هرمهتس5 05 اطع الاو1عماطتع امعقكاتتإل  (اطع
 م2معراتعد 01 طع ا/اكأعماطتع ؟0إن21 طماتكعطو10 اطعماتعطماتا طع ءمانضاكإل م3550 ةصغم طع

 طقصلو 01 11125 مهل, /طتعاط ا/ةه طعا مام طع 31نكاتسو ام اطع ©001063أغ 320 50طز نعمان
 01 8ل5مدصأ2)ز مانا كعلقطدمأ 2عاعل 25 2091501 غ0 طع ءاطتتك ةصل تمماتصسانعل 60 2عءانطان
 هكا 7ءولاط. '1طلق 12عأام+ 15 ءووعسأمل اص هلع غم 20119 نهلعمواقمصل اطع م2مععو5ذ ه2 طع ةعوط
 هععادبموغمد, ةادعع اطغ نأ مدعأ اطقأ اطغ 84ادكاتتط5 562160 هتتكأ انئ0005[عل19 طقف طععد ة

 ععدعرمل ةمععمسعصغأ ؟التط اطقأ مهنا 0غ طع طلسمدسم-0هاطنع ةنتماتنتمعتلعإن ؟/طتعططل
 هياط اطعم. ]هلع 701010 همطدع ةمععأكتع ةعمععازم عراق ا؟/ذأط 10عول ماطط ان 6

 طوتأمع [ظعوعطعل اطلق مملمأ اطغ طئققأمتتقم اطانكأ 2017 ةقاع ؟طتعأط اعمتتام1165 ن1
 هصل جبطتعا عمم مموانعاعل إن 2م2عع, ةصل اطعم هممقألعع طع اسصماتعوتممد لعتتتتعل ممم
 ءوعا 04 اطغعدع هلععاتطت ناقممعو. طءعمامعاإل هع 06 اطغ ططلقدأمدك ءقاتتذاعل 0 ةق-دكدسمط مات
 'انرمقت 5. 'ه212'50213 هك طع ء135022605 01 2 هعدقاتق 02 ل1 اطع اهضصل ةصل م20مهءاتعو اه
 هلدفصسلةلسك, لتكن م عامان كطتمع طعاس عد (طمدع جبطتعا 220 طععص هءعانمأعل طإل معمع (ةر2592(ة20)
 ةنل (طمقع ؟بطتعأا 7/ءعنع م0 هعاعل اإل هج مدعأ (11-طدسصتقز وتعمل صنت ةكددانلا), 7بااط 2 71ج
 6 ءوامطاتنطتمع 2 ةزلواعتم 01 اهعا0مم ةسل ءمدقكعمتمع 018 ةمصمانالتمع م50معتا كعطاغم اطقأ

 بعزم اطعام ع ءامتسمعل 6إل طع قصواتعا م15 (ةزطقتع 03 عرتتات' هب 30).

 طموت منج طع ةعلعم 08 مدطتمو 02 طع :ةعامد 01 نلت اء لعلمالا اطقغ هاأطعتن كانعو
 هلكم هقماخراة عل, ةطصمد عدأ طغفص 816308, 2ةصم1م022, 5ةاتللع, آاقطمنر, 101عل0م, اطع ل1وأ1
 ه1 آ6103, 3020 اطغ :ءوامد 01 خلغم ةتقعمم. 1( نقم 5 532ءآإ) ةقونصعل اطقأ 2 138 5ع مهكأ 0
 طع طءدتسماتل2 هقماطن1 9160. ان 50ا11عع5 ةمعقلع :عمعوداعلا) 02 معمماع معتم ع 0م '101عل0 نت
 0ةلتعأو. آ00ن60ءوداز# ممصإل 7/ءاتع اهلععم ما350معث ةهل 5010 امام 51287ءاثال. قلاطمدعط اطنق
 سمان10 20غ طع طع هققع 02 اطغ ةلقاتنمع7وعإل, نط ءااطع# مدعاعل هن متع ولعل: ا؟الاط اطع
 ةه«عءعواتم» 01 اطع عما متلم# 02 002003, ؟طم-هق هع ةتاطمت اعا15 انن- "اةق طع هدآزت همع 05
 هلل طع عمات عتتما5 01 هل -كصسلملسد (ادلاناع قا- فصله ]انك) اةلطم 1735 1220م م1502: اطق 163+
 ءزاطع# ءةماضاقنعل, هطامتستمسع طذص اطلق ددزت طع ةسقلل, 08 160 (0 0هلتعأو" (ةططقت»

 112 ع2 2, 23).
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 '[طعتنع 15 هماطتسو 0م 1201ءدنع اطقغ زد طلاس مدصتم اطع ؟1عام110ا15 181دواتلل5 1001 65
 هدد اطغع 0ع1عوتع0 مدقألل هك 2 عادوتمصضساعع 04 اطعام ظلانتع 10الو1ج/. 11ع7عتاطع] وذ, 7/6 لم صل
 اطلق مةعامع ام 05عام هل فملدتسو 2غ 2 1267 لهأع, ذم طع م6100 01[ طعوط 1هقاعذأتلع ةانتكع
 ربطتعا هععانتعل لستم (آطع (معزتوم ءاماتقأع. '1!طع ةطوعمعع 01 اطع م12ءانمع ةغ اطع اتمتع 05

 (6) ةلعانآل11 هل-ةزطمدم هل. ةذء ماعملال ةلاآ, 11500 1965, م. 15.1351
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 ا ا ل لم اكمال ديو وع لع د قد هل لل هادا ع جدك مد اس كد كود اظعا "11118 11184711183 017 هفطا ان آخ 11011

 هماتتت 01 مانا 32 620 10 2 ةانثأ ة/طتعط 15 ةاتتعدلإ) طعاصع طعقتل. طلق اقتتط 32م6ةقق ذط اطغع
 (نانتقنت (4:114 ةمل 4:127) انت أك 5105[ 85ع1]2619 ططعقمتمع 01 "؟ةعمصعأا1 200م", "ءمطعمل'" نت

 "؟م1عرتلا) 5عاا] عدم عاتأ"'

 الص طلتك مهمعت 1 111 لعمل هدلرن دباتط اطع 5ءالعمدعتا 01 اطغ ثعدطو ذه اقع طءمتصكاتلةب
 مهتم ع 20 ةءعماتعتا طعمأتمم 01 اطع 8عمطعت5, ةيقمأ ملص اطع ةدعأ اطهأ طع مخ
 216 هاننن لق5م059] ؟عاعمد ةلططموأ ةءءانكأا ءآإن 1م اطع طققأماتإت 01 طع ىتوطق, ةتتماطعا“ ؟عققو 5
 اطقن زك طع ءممع]ا و1055 ؟عدعطعل طزن دمصصع ةءطماقتم ةقع اتعب طع 8ةنطعتم هانلل انكن11ق
 هعمصتوع اطعسصمعاال عه ةساقتكعولاإل ذم 10عازن 015معنذعل ةدمقلا دققت ءمرصساتسل نعد ؟بتاط 3
 انتمول طومع ةمل ءعمممطمطزع اعملعمماعو, مجعدصتسع اطقغ اطعزن جهان طع انغ1ع ةاصعاتسمل (0
 26ءعمان ولع انعداتعد 08 2عمععمسعماك الط طع 10عول مممان]ةختمم انطتعا مطتعطغ 21101 2 ءعءامتم

 1عوعا 01 ة(0همزدإ/ 10 اطغ ؟؟ةموسأوطعل ةمل ء0عرلماعمعع رتلط طع ؟اعاما5. فلطمادعط ع أو
 121 م0و51616 غ0 لعق ج متمتسمللو :ءةاتقطاع صخقم ه2 اطع لتداتطمسغممو ه2 طع لتكععما ءاطصتع
 معممانمك, 1غ ءقص اع ةاملعل جباتط ةمددع 1علعأ 06 ءممقلعمعع (اطقهغ اطغ خنوطو ةعنلعل مهتسلإل أم

 ةسلدتسكأة, فممعم» ةمل ة8كدتعأو. '1طع نعداتقل 8عوامم (؟جبتاط طع هدعععماتم» 02 101600

 تاطعتع اطع لاك ات طاناتمم 5ععامق ا0 طقكع طععد 2016 01 1ةو5د ة9لعال) 320 مقام 01 ظدماأعتم 5مةنه

 (مهطقمد 018 5مة5ءآزن اطقم طقق ةمرمعأاتس ع5 طءوعم هاقتصعل) ؟بعرع اطغ ملصعتمول ةقعوق

 وعاالعل إن اطع 8ءمطعمو. ظوماطعءطت م6, كوطغ وص اطع داقتأ, خعوط ةصسنعمهنتم» اعم0ع0 0

 عما, هطتامأ طع اسكااستع ه2 8ءءعتتك ؟ةق هاعوتتازت هانتطعل 0ع ةانعو ةانمم835ء0 210 ععاطعت, 5

 8 عادلا 01 ؟طتعأط, لص دماغ 02 طع م2ملسدتاو هل ![هتناط طكتعدر طع ةكقط م0مان1 260353

 هع هاناصانتس 6ءنعل طع عطف دو طقغ طإن ©ةلتئمطقل صعق - مرتم» غم اطغ ةستكوتل ه2 طع

 ةلس م2105 همم ةلسصماطقلو - 1غ طقم طععم قتتلزن ة6وهنطعل ذمغم طع [715مقصم-خموط ىينعطاعر

 1م هان ممعقعاملا مان2م0356, 176 50311 5ء صقتملتب ةصاعتعكتعل ذه طع ةءاملعمعسا 02 طع

 2عااتمع 102ععئ, ةصل همأ طع ككتلتمس امس عمون مم هطتعاط هم اسسعلاهنعأو اهتوععتعل هكغ

 هطعم "معمماع دع 211 موناك طعومل ةطوتتأ اطع تءعطغم اطقأ هن طءادع هطاقمتمعل زد طع

 ءمصواتعمأ 02 ةلحفصلةلسك ةمل ؟10ءاععل ذم ظمصم ومأ مال مو" 0213 ط0و5ع ءدلتمأعل اص طع

 ةتكمزت افرع ص 2 م0510 10 2008ع55 اطغ مءمطاعمم ه2 اطغ للاتكأم» 0غ (طغ ةممتلك 02 نوع ةحما

 2ءعماتقلع مةدعاك دبااط اطع ]201 8ععممان5 مهمآ قمم. 1طعذع هوصتطدصغاع ؟هردعل مققك 01 طع

 همهاتس ععماك هقمامتسعل مزن '1هنتو (92/711), ة8لنك3 6. آنك (93/712), ةل-آنتع (97/716)

 ةهل 8ةلق 6. ظاحع (123/741), مععاطعم بتلط طع دوتقلعمدم تنطتعط ةساجعل 2000011

 ءوعأل 01 طع 801622075 5عمأ طزن 12ةهتقمعءاتق 0, (03235ةصر دطقتازا 05 /طمدق 50103 س5 هلم

 عادت دبتاط اطع هلت هغ طع ءدل 02 طلع متموزو». 1ع كجتلتقت اطتطلا عققتل اق, 021655 اطغزل

 ءمتم1160 دس طع ةعصإن غ6 ءقصتت هاد اطغ زتطقل, موهكمدصعل جلل زطملم ه2 ظتصعاممم ذه اطع

 5عللمع 01 اطع 8اسماتس همصساتمتاو, ؟طتعأ 35 2غ (طقأ انهع طةقتعةللز: طع عوسصل. "طلق هم

 اع هققع 06 طع ةةتصمانك 3016ه هتقأ ةسل زان عع 02 ©02ل0طو ذم طع ننمع ه, 'ةطلدسةطسقم ].

 لن 'هوإتو 6. 5ةلتط 1520-31عسن, 2 5ودتقم 04 العيص عمت هرتهتم الطم ةدصتعتةلعل 0 ةلحذصسل لانك

 ذه طنك زلماناط ذم اع زعمت 123/741 0 125/743(, ععوتتسل طع نصع دبطعم اطغ عمصل 02 ربع
 5ءا(1ه0 ذه ةل-كس 15.

 كل

 (3) 2. تتفتمللا 814 "آم ءمدوكاق لف] 315-711 ؟هءصمعأ هر لغ ةافصالدأ انك" ة لعل أ 1
 ا 00 0 ١ رادمعامز) لغ ةا-فصلدأ نك" معك 1١ (0ه1هودأم ؟لدددسم مقسوم 0ع © ءدعأمم

 (4) 1115اهمرتعد لعا ةخددلدتاو م طق ةأ١ ا معل منو, هل. حل !ازاقع ةا- ةططملتر ةاملتأل, 1971, م. 48,

 0) 18121 هلع ةظفلا هيرتز انادسنم هلفسفماسك, هل. 11, 0هلععوب !لدلمنل, 1892, (. ]1 م. 15-12, ملال [184ل111 ائاقط هلا [دمووطو

 ةلءانارقب ىل. 85. آمال ١طعمر معقل, منعم 1948, 2004
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورفق : سلدنألا دوم دمج عن عاد كوك دل حك ردد نات قانا والاب داكن تو تما حتت ان 2

01) 

 8عوتمو اص دصتصل اطقغ اطغ يعدم 0 ةلحفسلق1ات5 010 201غ ؟ءواناا مط 2 5000653 85
 1مكومأزمد 01 8دقاتس ةصصتعد ةسل 5ءااعدرؤ, ةصتطتاةمانم ع هع ل15ماةعأم ع طع ةمعاعلا

 01 كمه, [انأ 95 3 م200ع55 /طتعط 1ةكاعل 2 دبطماع ععمعتقتما» ةصل ؟6ق5مءعاع0 06 119765,
 عءات عام ةه0 50م عاتتسعو طع 6-50610عمممطتأعد] ةاهأنق 01 دمقممإزت 0 طع معمم1عر طع طققامتتقلم
 رحاتكأ ةقاع طاسصمعاك طم طع :ءاقتتكعارب ائسلاعل ماتطتطغ 0 ختقطو ةصل 8ءطعتق ؟نطم مان ةظ
 ءمل 16م 10021805 عاود قطع غ0 1003 2 26لا ةأاهغع ةصل 5ءاالع ذم لاق اعتتاملإل. كغ اطقأ انطعر 1غ
 بدق 51260 اطقأ (ةلتمط '"انترمقع 5. 4002122312 7/25 اص 1350101 01 0لعموتاتصع طع امطقطأ ان ةصغق 0
 هععانمتعل دمتم 1م 010م م 5ءمممضوتع لتعم ؟مدم اطع 84دداتسك. '[طتق 1620 اطغ ءطتممتعاعا 0
 ةهرععاوتمم : 0 طه0 600 هدلزن اعمعاطعمعل طلخ 0935 انصانل طع هك ةطاع غ0 همصصاعأاع اطلق

 موز و ممل“ "1 طلق م1غععع 01 1طكملتم 100 12؟لعول5 2غ 1عققأ اب اطلصقت : 1) طه( ط8
 ابوك 20غ هقضتعل هانأ ر ةسل 2) ه1, اك 1( 010 20+ اهلعع م1عع ذم 5مالع 0 اطع ؟/ادطعم 01 طمقتلإل, أ

 7/35 56عوات5ع 01 طع 11515 127019760 01 6ععونت5ع اطلق ؟؟ةنوانتكأا عل م0ما01201012 7/35 26606.

 '116 26ععوووتتاإل دامتاتس ع ممأصأ 15 01 همان15ع اطغع طتلتاقتتك' 0000165[ : اطقأ آك, طع

 0ععاتمة ل02 01 505820105 همم هعماتعق 01 م01ءل, 200010 مةئ1160 إن طع ءقمةعلاج) 10 16ا/إ
 امتع5 ه2 اطغ م0ممان12 0015 320 ءه>ءمعأوع :ةمعووأ مل. 2093/9عا, 1غ 15 20[ اطلخ ةقزرععأ 01 اطع
 متهم -1ك]ةلسلتع 0عءءان مون مم م00 اطتعط 1 دطقلا لعمال. 28[عااطعت 00 1 اماعمل (م عم ذمغم طع
 120075 01 ءقكاندل مععطقمتممت5 ؟/طتعا 1620 0 اطع انتك'هكأ هن, 201 طع كقعاتتطص ةأق220عو ا9/طتعط
 وعأ 1غ لص 52000, 201 اطغ 5نتكع 6ءاجععم اطع ب0 مده عجقتللا ءاطصتع عئماتم5 (متتقط5 4
 862طءهمئ). امكاعدل, 1 52211 هعمانع إن 61ع21102 012 اطع 1ععقل اهقاتات: 0 عطاك 1560 6)' طع
 ممن ء1م15 1م ةمما6مم11 21 اهل ةصسل طع طمعدمك 02 م2005 ءانمد ة2ظ0 10 ءوةامطاتقل 3 0كم

 هاه 0 مهمقطتم جلا طع ىكانطزات ع26ل 0101١

 116 71ءام15 1001ععل هد اطع هععانم1م0 اعتتامت (اجن) هع لتاأكأ 51غ 5م0هذ15 (عوصتتتقلب
 هصلزن طع ةكاأط مدعغ هك ؟طتعاط طع1م28ع0 غ0 طع ةه1ع.'1طلتقر انئ1ع55 ةمهانطع 11502 015

 روم 2ه8ما1ةغعل, طماط ةمطقطتاممام هل م20معتاإن 1ع11 لتئععالإل امام اطع طقصلو 01 اطع ةعطاخقق
 101:ءع5. 155 1-31 ةقلدطاتق مماصأ هان : "01 211 طع 6001: 06غةتد60, '1هنتو :عدعتتتعل هدع ةكاط
 101 طع طانطاتع '1عومانتج' (8ةرنأ هل عدقلل, 200 اطع 10من ؟عامقتلل0 8 م3115 7/6126 01571060 انه
 ةطلممع طع 8لكدا ن5 750 (001ع مهن لق طول 6" عيوب وع, دبطعم طع 18/[تقاتسم ةطل طع
 1115مةهمص 0-0 هاطتع م0همان19 0 12310 001/1 ا 3215025 35 2 قاتلا 01 2 ©3ةمأ111112101 1611
 طع اكادستع 1ععمل همصمععمأ 04 ددبلط هقصع اصام ما1هتن : هملزن اطموع 7نطم 2610 2 00ءادتتعاتأا 0
 هةمأكت] همم (طءلغوط عم»ودبلط) لعق اتم لع اطغعتت 1385011 280 طع مموؤ51ط1ل17 01 ؟:ءامتستت ع 1

 هلل م20 معرخإل, ان20عم اطع كمتل1 005 ةانمات1 260 1ص اطع كقتنأ ال.

 "1ع ةضمطأع 7010 ةنلطر طلع مما 10 ؟ةتتمانك 011 [ءلعالا 7065 01 1395ان1ا5 220 16821
 5عام]ءرص عصام, هزت طع نقصك]260 دق "اتقصددعأتمم", "جيععم عما" 08 "مدعأ". 1غ 15 8 مماته أ
 59 هطتعاط اطع اماعت عوامل مهين, ططقلعمع الاتأاته] 20266351085, 13[ 15 10 533/ عاالذم8 ان 8
 11 عالأ اذ ءئعطقل عع 1018 دماطع 10110 01 2012 م615201011 01 0عووأ مل, 29010 املكلتت 8 3 1081161 0

 (1) ةزطقع رممهسنتم عل. 1٠١ ىا- مطزلومإل/ا5 ءزنأا 1981, م.
 (2) 1811 فلما أف 1 4105, 1هداز ةذل١خسلستاسف, هل ةخ. 54. ىا- ةططقلن, ة4دلع10 1971, مم 8
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ابها و دو كاع هاو هج ام ود 4 53 عنو هنت ع ع د اداعاح امو ع داو ع

 سلدنألا يف يم السإلا رارقتس,الاو حلصلا تادهاعم

 ثلاثنوج انومراك وسنوفلأ

 ثحبلا صلختسم

 ةينابسإلا تاطلسلاو ةيمالسإلا تاوقلا نيب تمت يتلا حلصلا تادهاعم لوح عوضوملا اذه رودي

 فورظلا كلتل ضرعو « تامولعملل عمج نم كلذب قلعتي امو ؛ اينابسإل يمالسإلا حتفلا ةيادب يف
 ثيح نم ًاليصفتو ًاحوضو اهرثكأو اهمهأ دنع فوقولا مث تادهاعملا كلت طورشو « اهيف تمت يتلا

 ةنس نيثالثلا ةرتف يف ةريزجلا هبش ىف يمالسإ رارقتسا نم هالت امو «ريمدت حلص» وهو ةيملعلا ةداملا

 . عسوتلاو رارقتسإلا اذهب تادهاعملا كلت ةلصو « حتفلل ةيلاتلا

 121 1 طف 1185 07 ان مط11اناش 11011 (51ن11)

 فطلار طم 1181115 01 خلخال 52811110171

 11 ف1 5

 ا
 ةاعومكم تقمسسممم 6021627

 ( م8511

 كترمع اطع هنعواتمم 01 ملم فسلةلان5 ل10 20( ؟عواتلا آ؟هذج 2 50006 12355 12935102 01
 ةلتك]112 210165 320 5هم0عل5, ةصصتطت]هخانصسع 08 ل15م]ةهعتصسع اطع ةصعاعمأا م0مان1ة1105 01 35م
 تقر, 0ان[ 1735 2 5206255 320 50مم عاتتسعد اطغ 1]601010108-50010 دأة35 01 2مقتإل 01 16 م60-
 ماع, طع طققأم132 ةحاتكأ ةقاع طئطسقعال طم اطع ؟ع12051ه اًنسلاعل طاتطتط عا 01 ثتتقطو ةنئ0 861
 طعرتك طم مانا ةط ع0 10 150011805 عاود هقتمع (0 1133 2 عال داهلع ةتل 5ءاملع ذط لاك

 عت

 "1ع 1260635213 5اةن'اتم8 م0121 15 01 همان15ع طع طمتلل اهتزت «012010عقأز اطقأ 15, 8ع 0601108-
 امم 01 50ه عطم1ل5 ه0 عاتق ع5 01 م0171, 260010م20160 زن اطع ءدموعاات' 10 169إن اهتععذ نه
 اطع مممان1ةلنتم2 ةمل ةععمما15ع 12م1عووألل. 1101عالعا, 1غ 15 20غ اطلق ةكممعأ 01 طع مىعدط-

 1ك]طت1ع هععءانم لتتم انممد 7/طتعاط 1 دطقلا 09ءا1. 1مكاعدل 1 ةاطقلل هعماتع مزن 2661211012 011
 1هعم] 1طكاضتام عالاك 0560 از: طع همادواتعع0م15 0 2مم10ما03غع ]آة20 ةصل طع طمعقنتق 01 م100100-

 اهم هج20 م عوةاقطاتمل جه 7هرلعاسع 1:ع1260ههكطتم 811 طع ا/15180اطنتغ

 0مع 012 0عوع اآمكاتلتم عراك 735 اطع '1عدأزب 08 (0نةماطتاق مد (كسلطر). آد متن مهمع ]
 طقتع ءمصمأ1عل 211 طع اصمم هانم 1 ه0 طهعمد 8016 1م عقاطعت# ةطوادأ (0ع5دع مقعاك 6002611010-

 ع0 جتنا اطع 1صقهطت هاك 01 0هعانم1 مل 151

 () 10عام ةم 1310501313 ز' آماعقك, 2:هأعددمع ']تانآقع لق 12 اتولج يدتلأقل لع 8ك علة
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 سلدنألا يف يم السرلا رارقتسرالاو حلصلا تادهاعم
 ثلاثنوج انومراك وسنوفلأ

 118 18185 07 مط[ 111آ.110171 (517آ:13)

 ملل مم 88015 01 معخذلت 81111177

 111 مآ 45
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 ةنلل هاطعو عوعدتعا هءراعت5ك ةنل ان217ءظقز1ع5 ذم طع ظنم علمتم 0 كذدتلت فةعقطأق م 21

 داستلقت ةزلطمم0518 01 73110115 35مععاقك 30 ةصتموت1اقتتأ ةقعقم 01 هانا 1آ5]هتطتع 013[115/, لق

 طلكلتسعمغ ه2 اطع انعم مماتعإب 08 ظنمو 1ظةهطل 1زط٠طه 4ةطلسل-خعتح, اطغع 16067 01 هانت

 0ع عام مطعما (0 هعيكع اطع كل هتك 01 طع 1ك[ ةعدتع 2201012, مةقأر 01656224 320

 طع همرصست(اعع طقق اطع ماءوقاننع 01 هيرعودتمو ااه لععج عفواتلتلع م 8.1.11. طفلمعع

 مطلسللقط ذ6م ةطلما- فمات, اطعم نم طاتصمععر, آئءمانأاو' ماعاطتعت هل 2عم0ل هغ طع 26]8همهل

 نقتل, 108 طلك ععمعقمات5 ةالمممص1 01 اطغ اظنمع فطلسل-خجتج 2نطانع انطءةصن ةهل طثق

 تملتس اعل ةمعمادتة ععتعمأا 01 هلآ اك ةعاتكأ نعد 1م اطغ ؟؟ةقامادك 16105, ء5مععاةلاو ذم طع ةعم

 01 :عدعودتعاط ةقل متطاتعداتمم. 177ع ت/هد10 2150 انلكع 10 طقملع 28.1.8. طلصعع 830 ]طن

 فهطلنا- فمات, طع ]ءعمانأإت 120 04 اطلع 11300021 0نققل 101 ةاعم لتصك اطغع 3510 205مان203 320

 امم عانت وأتم ع ذاك 232011025. !طقصلعم ةقع 3150 لانع 0 طتخ ةصتمعمعع 5طقتلعط فطلنل- خجت2 0

 فمطلنا-81هطمتس ثل-آان/ةئزتت, اطع ةدواوامما 12ءعمانز 11620 04 طع 8لوننممقل ©0ةقل ةسل هلآ

 طع معمماع آم كطقعوع ه(غ اطع 8لو6ممقهل ©0310, هدمععأةللإ, 31: فطلسآ-!خةطتسقتت خطص 1ةطتنت

 ةماطا-عادوتستقل, طع ةعوتكامسأ (م طع [5هم0ل ه6 طع 11ة86هدقل ©اةنل ةسل 511م6اا/1501* 01 اطغ

 آم

 'آطع ءلتامتمل همرسسستلاعع 750010 لكم ائلعع 60 ءةدعيمعوود زاك طقفتلعم (0 اطغ طلمععأم#

 0ءدمعومل ه6 عتمو ةطلست- ةجتع طاتطاتع آئطءوقل, 31. 1ةجودل ئطص قمطلسل-1ةطسسقم

 ةذا-11ن  ةسطتقت, (21099 ةمهواواقما ام اطغ 8عمل 04 طع 8]جةمصقل دونم 15 هنلطتتمل ةمل

 ءلتع2م521 ةككدتسك) هبطم ندع ؟عومممقتطاع 2ع ةةعالتاقاتسع طع جبودلع 0غ طع مصصتاعع ةصل

 07ءعمءمسستمسو اطع هاواهعاعو 1غ ة2ععل لسقمو طع تيععدامو 01 ذاع اةو1ع 17786 هلكم اطقمتع هلل طع

 دامك ةغ طع آئطءدصت 40+ اطعأع عللمرءاع لديعمم اطغ ةزتاه جموس ةمل اطع م1عموتقاتم» 0

 210عع0ل12 8 108 مانطاتن ءقاقول

 01[1هدتول هد

 014 اطع طءوعععلتدعد هك طع 52 تم هكأسست هك لاح خصضلقلانك



 '1طع هماطتل116عأ5 اهقأع 9/35 201 32 688إ' 026, 101 اطغ مانطاتع2ا1092 015

 0150ات5و10535 1ءوان11عل 5مععأول ةتكدنت ععوت ادام, "1غ همطصسلااعع 06060 هه دعك 50165 ةقل

 ءمهل0130همك 101 اطع امعاسكأمد 01 طع م3معق5 اه اطع م10عععلتسوو. '!طعمع 1010م0 6

 10 همزنععأ 71عاث5 هصل داهاعطعل ام 08 ءمقأال ع 0 اطع طعاتعاك ةهل مهوعاتعع5 ه5 آواهنم, 25 7ءآل

 هك اص عانتكألع 320 ةازتاتكاتع هقئم15. '1ةط06200ائ5 تك1م1ا5 7/ءدع ؟عواتتكعل أنت 01062 0 طقكع 30

 طغت عمو 01 اطغ همدمتسلاعع 1630 ءدعط م3261 ةنتل 5ان8ععقأ 120016626085 اص طهاط ةاجزتاأع ةنقل

 13301014 01 اطع مةمعتر اص 200108 (0 طع همعععاتم» 01 طتكام معدل هتتل ةعاعداتلع ماكاقلكعو

 101020 12 طع مقمعدك. 1ع 0مهاعلاب 1201عالعا, هه ؟ةآإزن امادعطتعل طزن اطع مططصتلااعع ه6 عرمأ

 011 7ءرجت 1216 002381005, ل 1ع م3معاقو, طع همطقتلا عع 1عا1أر 7/616 201 انه 0 ةاق20ة50, ةل

 وق 0610م0 20غ غ0 ةصعاتلع طعم ذم اطع 660155

 "لع ءلتاممول مددصستألاعع طقل ةنق 200100021 اققلع 04 انصتللاد ع اطغ اع2205 320 58

 8ا71ع5 01 طع مهمعتو, ةنعط ةق اطع >طعاط005 01 1201عةغلمع اطغ [عاءقعمععق, 100105, ةطل اطع

 ]155 01 :عاعرعمععو, ؟طتعط ةهدطعاتسمع5 ؟عوانتت عل اطع م201151005 02 016110 عتقمطتعول ةعاسقع

 300 م38ع هاتاططعتت5 ءاع. طعوطتع ةههل ظمواتماط ةطواعمعام >/عاع 2150 معمققعل 0 طعام 25

 01 اطع م:0ءءعلتسعو. "طع ءمدحتسلتلاعع 10110150 انم طع م750عقق 01 مانم1162108 5اعرر 6إل 5اغعرم٠

 1( 735 0عع10عل0 10 عىمادج اطع م3مع15, 266010128 10 اممأع 02061 1176 015]202 5:

 1. 0196(1115 ةصل زاك ماطت1050ملإل.

 11. 3140715ءمو5, ذل- خصل ولابد لت اطع 9/1285 01 051ةلاقل “كاك, ععمعمهمأل)ل, ةطل اغ5]296 له

 م0011

 111. 011117310102, ةعءعاطتاععاتتت عر ةنلل ط6 ثتاق.

 .11١7 رق عان38ع 300 آم

 237. كلفت 'ةلل

 'آذع اكمع مطلسل خجتع طتطاتع آئطتقنتت ةصل اطع ه010155 01 اطع م:0عععلل2 ق5 829 اطع

 ماعقماتتع 0 12120ل06ع (طعودع م:0ءععلتس عود 10 :هدعمععطع5# ةنتل 01562 هم5061260 630613,

 طممامسع انهأ اطعإزن 111 20 طع 7هدتع انكعلانا 320

 81 1د11000ع128 (565ع م1062ععلت2 عى, اطع ء0102101 هملطتملا عع 20م63 اطقأ أطع 50626355 01

 طع طلق 59ص ممواتسسل 111 م20910ع اطغ اصءعمألا ع 1018 طع آظتمعو ةفطلانل-ذعذم طوطاتع آئئطقةكإل
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 وبلا ةلسورتو معمعسم طوع تتاط معورعأ اطغ 10و5 ذا طقق دانك عتعل 6ءعوتقع 01 اطع 111151115'
 ؟ةصتمطتمسع 1مم طع 50اناط 5/عواعتام آاتت0 )عقلا 506106.

 دمع ةئطوقموب فيماتااو ةعاوعاعل اطع معرمعق5 01 اطغ 'ةاععتط8 مطل عع" 10 اطع
 هزم ممدااسسم مص ةسمهمعدأ طع 5م6ءعاقلتداك ذم ةهلقهطسكأةم دا010165 ةضل 53101 65315
 طل ةداصتماعل طعم هبتنط طف ءعوممصعت طلت ه2 لددصستمع اطع عت لءاتصع5 10. طع ةالطم م0 5ةاتقت.

 1ع ططقتلا 36و ا7هئع طدقعل هد اطع 201108/ذطق 10

 1. طع ةمعمتول هطقممعءاعملكانع 06 اطع ةملةلاكتوم ءءصعلعمعمع ةصسل لاك اصمقعأ هه طع 10عولب

 1ناقنصتع 3110 70110 167ءآقر
 2. 87 ةلسمنتمسوع طع ةصلةلسوتوس معولعمعع مدس اطع م0111, 50013ل, ةسل ءهنلاستقل مماطاك

71377 01 
 3.  ممدلز مع اطع ؟ةممانك ةنيلل65 لمدع هد اطتكق هعمعتتعمعع ةصل مق ممأتق هان طع 11

 ءماتتقع 101 انآ 510165.

 طع داععمنمو قمستأاعع دامماعل زن مع5موسلتمع بتتط اطع هعهاعتك, اهكاتطتامصك قل
 هروعرتم همهععتمعل, ةكاعع لعءالتمع هد اطع ءمهلتاتممق 10 مدعاتعأ مهكتمم دق 116 051110
 فمماتعمممدك 102 مقتاتعتموانمم دامماعل ءمصتسو دم, ةقل طع (نهدمستااعع ةءاعءاعل اطغ 5
 ىمئاقطاع 102 طع اطعرمع ةمل اممثع5د 04 اطغ هزيم ممول ةنل م انمطغ 02 اطعام طقصلللل8

 عمن موعدا هانم ؟ةععاخ 01 1كاقستع كتبأل 1 2قانمد اص فل- فضل

 1م ان عطغ 04 طع قطمللع مئءانسصتمقمب 129ءوات عوانمصق, اطع (هرممصل عع اةب10اغ ام الع 98

 نبطموع (ممزعو ابعرع :ءاععاعل, ةكاكمع اطعمد ا دعمل ذص اطلت مةمعتك. 1ع تاعقتسعو 11

 2306 قص امئاتق] ءةلتقاتمم. 1ع مهمعتك اطقأ ةواتكأقعل طع همصلنخ همك 01 طع (نهطدحستلاعع

 ربعرع اطعال عتالعم 10 هع 0, ب0 ءاعرععك, 0ءعمعمسلتسع هد اطع ذمئاتقل ةممءةتكقت ةمل اطع 60م1.

 كورتع م3معزق 7/عنع ةعععماعل بتتطماتا صملتقعدانم» ؟طتلع هاطعتو تنعدم ةعدغ طقعلع ام اطعأت

 جاناط ماو 101 50116 005.

 "1ع مرصاسأ عع 1عععاكعل 95 مدمعرو ام ةنمطتع ةسل 2 5 ذم ظصعاتناط ةظل ةمقصتقال, 03غ 01

 بطنعاط 80 تبهنع ءطموعم 102 اطغعتع 009 عمم8عع 01 اطع ؟ةقمان5 28مععاق 04 اطع اطعاتتع 01 اطع

5710205111110 

 '1طع وزئ0م0وأاتنا ال35 30 2115مأعأاتك ءتعمأ ندع طءمدعطغ [(هععاطع#» 2 ةلمفطا]ع هاتقلطع 01

 ىمععاملتوأ ّدص اطع ؟هتتمانك ؟2ععاك 015 طصلهلاوأقص ةان01ع5. آآموه اطع همدعانكأم» 01 طع

 ممعاتس مك ةمل ل1دعددذاهمك, اطغ انصع مطل -خجتت 2نطالع آراطعونأت علا طع 06ع0 101

 ممطاتئطتسو اطع م20ععلتسوو. '1262ع1ممعب 2 5ةمععاول تماطل ااعع 7/35 5عأ ادم ؟08 اطتق اققلع. أ

 امعااتلعل ططمقأ 01 طع عاقل طعرق 0 اطع 5 عمقا 8 0111[
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 2ظ21ظ1ظ1ظ]130011 3:

 ندع [ذاميستع طتقاماك 15 اتلكع 2 متعسم#ع اطعمادوط ةنطتعا نع 100لع ةغ هانعوعات7 ع5 اطعمان عطمانا

 اطع ل111 ءرعمأ ة8عق ام ةعع اطع 88[5ع5 05 هانع ةاتعمعاط ةسل 7/ءولصعموو, قع ةصل هلل, عامل

 ةنل 0ء1عوأ. 76 1001ع اص لأ 12 01062 10 اطضمأال/ا هان55ءا7 ع5 طعاع#» ةصل 1م طعدعأتخغ ظودحم 1( ذم

 ل1د عمموأزمع هانت مئعوعمغ هل ماقضمتم8و هانع ؟تانتع همان156. 061 220005 2376 2

 اطتك ؟ةعأ ةصل مه10 1غ لع جن عصاتممب طعصعع اطعزن 1ءوعصأ 1[عوكممد كوسم اطغتع مققأ ةصل انتعل غ0

 متقلكع انوع 01 طع 1م اطعأع معدعمأ ةهل 105 اطعزم ظدانتع, 27010لتصع اطع مااكقتلك ه4 طع مقكأ

 1( دقق انت !1عطغ 01 اطنخ اطقأ اطغع 93)5 م0313 "فل -فصلملاتك: (0عوطللعو 0[ 1م

 ةههل 36عمسصما1 ةطسصعمأم"' بهم طعال ذص انجهلط 19/5/1414-15 فلق, هههعمممصلتصسع 10 30/10 -

 3/11/1993 ىلن. 1 اطعمع '' شل- فص لهلسك, طققاماو ةهل كقكتلتج2ان0ه* 838 ءطمقعم ذم طع ةمامأ

 01 اطلق 0طزءعاتكع, رذصعع اطع فذصلد]طدكأقص مه 15 هدع هل طع قعطعمأ ءممعطق ه4 ن1 سنع

 طلقامسب, اغمدم اطع مملصأك 01 16مل 01 كتلته 0مم, هانلانقع, م0111 ةططق هل 0ءقز ققطعتو

 12 50ءأمل اطماتعطغأ ةضل طعاتعأ5ك: ةصل عاتمسعو ةمل اهلعئمم ص اعدم 04 طتصتفم لال ت 23101

 1كم 4ط4212-051 طتطاتع آاطعونو 5مم2501ع0 طلح 5زت مووأانتت م2 طع انتطع 01 16

 طلمط هك هج ططعتع 1063 انصان] 1( طععدصتع ه ؟عدلتاوب ةمل طمع 1ا5 تتاك. طلق 15 20[ 1626

 لتع غ0 طع نمصماقللا 622مان12 ععططعلا ةللل ةانمممتخ 1[ طقف 5)2112 ؟ةععاجعل مله 115 10112061,

 ]115 1038ل طتوطصعم5د طفمعع ةطنلللقط ذط٠و ةطسلل-كعتت - 1133 000 ممماععأ طنس -. طع

 11629 5م025060 مقتلزل 32 والاطت م0519 320 كمدعععمعمع 60الط 6ع2مع ةهمل ةكاعت“ طلق 0هعر

 ؟جبطتعا 15 2 201001 01 15 2523162635 01 اطع اقم م0ةءامصأ 1016 01 12071608ع اص اع م508ع1عق5 01

 2201025. '1طلق 5الام م0512 725 2 ؟ه1ةعانمم 01 اطع ةءاعماتلع 068ء1ممامعمسا ةصل صاع معاقل

 ةقمأ 120005 01 اطع اعتض علمت 01 5ةانل1 خكتقطأ

 "طع 10عه ه8 2010108 2 55:0 مهوأاتتت 250104 ' فلدخصلو]ا05”' 8/35 اه اطع طققلك 01 طتققإل

 5معماةلتكام ام اطع طتكأاموت 0 خل ةصلدتسك ص مدئاتعاتلقتن ةمل 1واقسنع طلقأامتتت ةصل

 ذم ععدعتاا. 1ع اككمع ةطلسا-فخهأج سطاتع آطعةنإن طقق لمدع ؟؟ءال اص 5م0550كمع اطلق 6

 هك د 1005 208 8 5مععاق] ماعم انهصهل ةزطممولسم. '!طغ ةزتطممموأاتل 735 2610 2غ 2 انططع

 اطقأ 35 »مغ 00 [دع مست اطع ءعماعممتقل ةمصتل ءاوقتجت 02 طع ةد0 ةصل مةتصكنل ةءماناك107 01

 34كمماتسم اعمدد مخلد فسلدلمك ةقل اطعتع مماناتعدل 00 مكدلا 36 هعوطدععد 380. 10ه. اطع 4
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